
Протокол № 2/16.02.2018г. 

от  

заседание на Комисията по заетост на област Силистра 

Проведено при следния дневен ред: 

1.Обсъждане и гласуване на предложението  на РУО-Силистра  за Държавен  план-

прием за учебната 2018-2019 г. в училищата от област Силистра. 

2.Други. 

 

На заседанието присъстваха: 

1. Стоян Бонев – зам.областен управител на област Силистра  

2. Елена Томова – главен секретар  на областна администрация Силистра 

3. Тодор Динков –директор на дирекция АКРРДС  в  ОА Силистра 

4. Десислава Божева - ст.експерт АКРРДС  в  ОА Силистра 

5. Габриела Миткова - началник РУО-Силистра 

6. Ресми Хамза - директор ДБТ  Дулово /представляван от М.Перчемлиева/ 

7. Биляна Стоянова - директор ДБТ Тутракан /представлявана от М.Перчемлиева / 

8. Денка Михайлова – зам.кмет на община Силистра 

9. Станислав Тодоров –гл.експерт, община Силистра 

10. Доротея Тотева  - зам.кмет на община Дулово 

11. Мая Бочева – зам.кмет на община Кайнарджа / представлявана от В.Токушева/ 

12. Добромира Йовчева – и.д. началник ТСБ Север - ОСИ Силистра 

13. Славянка Василева - СРС на КТ „Подкрепа“  /представлявана от С.Давидова/ 

14. Станка Лазарова - СТПП 

15. Димо Мирчев - КСБ-ОП Силистра 

16. Мая Димитрова – директор РДСП Силистра 

17. Христина Николова – директор на ДФ „Земеделие“ /представлявана от В. 

Георгиева/ 

18. Милена Перчемлиева – директор ДБТ Силистра  

19. Марин Ботев – РУО-Силистра 

20. Мая Григорова - РУО-Силистра 

21. Данчо Димитров – директор на ДИТ - Силистра 

22. Никола Митиков - Асоциация на индустриалния капитал в Б-я за Силистра 

 

Г-н Бонев / Зам.областен управител на област Силистра/ откри заседанието като 

приветства гостите с добре дошли. Установи, че в залата има кворум и заседанието 

може да се проведе. Извини отсъствието на областния управител поради ангажимент и 



продължи уведомявайки членовете за проведеното неприсъствено заседание на 

05.02.2018г. 

Г-н С. Бонев : Благодаря, на всички  Вас, които участвахте в неприсъственото 

заседание на Комисията по заетост и изпратихте своето гласуване за предложението на 

Областна администрация за Състава на работната група към Комисията по заетостта, 

която да отчете потребностите  на фирмите от региона от работна сила, съгласно 

разпоредбите на чл.10 ал.2 от  Закона за насърчаване на заетостта.  

В съответствие с утвърдената от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта –

/г-н Драгомир Николов/ - Матрица на дейностите, е издадена  Заповед на областния 

управител №РД-22-4/09.02.2018г. за сформиране на Работна група, която  да извършва 

дейности в определените срокове, като крайния изработен анализ преди изпращане в 

Агенцията по заетост ще бъде предложен на вниманието на Областната комисия по 

заетост. 

Във връзка с тази дейност, Моля, да уведомявате фирми, с които имате контакт, като 

им препоръчате да вземат участие в провеждащото се електронно проучване. 

Формулярът, който трябва да се попълни и изпрати  „он лайн“ е качен на сайта на 

Агенцията по заетост и нейните териториални поделения, както и на сайта на Областна 

администрация.  

Предлагам заседанието да протече при следния Дневен ред: 

т.1 Разглеждане и гласуване предложението на РУО-Силистра за Държавен план-прием 

за учебната 2018-2019г. 

т.2 Други. 

Имате ли предложения за включване на други точки в Дневния ред на заседанието? 

Който е съгласен с така предложения Дневен ред, моля да гласува? 

 „ За“ – гласуваха всички присъстващи с право на глас – 17 члена на КЗ;  „ Против“ – 

0; „ Въздържал се“ - 0;   Приема се Дневния ред. 

Сега предлагам да преминем към т.1 – „Разглеждане на предложението на РУО-

Силистра за Държавен план-прием“.  На Вашето внимание, на хартиен носител  бяха 

изпратени комплект документи, с които предполагам вече сте се запознали.  

Давам думата на г-жа Габриела Миткова – /Началник  РУО-Силистра/ за презентация. 

Следва представяне на информация за състоянието на образователната система в 

област Силистра. 

Г-жа Г. Миткова:  През учебната  2018 - 2019г. приема е изцяло по  новия ред,  т.е.  

прием след 8-ми  клас не се осъществява. Открива се нова професионална паралелка в 

училището в  гр.Главиница. Държавния план-прием в Силистра е много проблемен, тъй 

като не всички ученици  продължават  средното си  образование  след 7-ми  клас. Има 



много голям отрицателен  баланс  в  община  Силистра, но при пълняемост на 

паралелките  от 26 ученика. В Тутракан също има отрицателен баланс. 863 са 

учениците към месец  декември  2017г. Във всички общини приема е балансиран, само 

в Силистра не е, но тук приема е с областно значение. Можем да разчитаме на добра 

агитация и пристигане на ученици от съседни области, които са привличани от 3-те ни 

земеделски училища. Прилива от други области е малък около 32 ученика. Все още не е 

приключил процеса с преливане на училища. Миналата година на 3-то класиране 

имаше около 30 ученика, като 50%  от тях бяха  ново издирени. За това да не остават 

паралелки за запълване на 2-ро и 3-то класиране, защото после е трудно през месец 

септември да се закриват паралелки. Имаме становище на 1/ една / работодателска 

организация, а другата не се възползва от тази възможност. 

Госпожа Миткова дава разяснения по следващите слайдове на презентацията. 

След приключване на представянето. 

Г-н С. Бонев: Благодаря г-жо Миткова! 

Уважаеми колеги, давам Ви думата , за да изразите Вашите становища, по така 

направеното предложение от РУО - Силистра. 

Г-н Д. Мирчев: Добре е, че има разнообразие на професии. Мисля, че трябва да се 

съобразяваме със статистиката за минали години. Около 7-8 % от децата не остават в 

нашите училища поради излизане извън областта или изобщо не продължават 

образованието си. Нека махнем тези 7-8% от общия брой на децата след 7-ми клас. 

Като направим сметки излиза, че около 13 паралелки ще се запълнят. Трябва да се 

вземе сериозно и тежко решение. Говорим си го от години. Разумните хора не допускат 

една и съща грешка всеки път. Да се спрем на 13 паралелки за община Силистра, 

въпреки, че ще бъдат ощетени професионалните училища. 

Г-жа Миткова: Кои да са те? 

Г-жа Д. Михайлова:  Община Силистра е съгласувала този прием. Не можем да 

ограничим деца, които ще дойдат от други общини. Не можем да оставим план-прием с 

1 паралелка в професионална гимназия. Това сме го обсъждали с експертите ни от 

отдел „Образование“. 

Г-н М. Ботев / към Мирчев/: Това е математика, което предлагате. 

Г-н Д. Мирчев:  В Езикова гимназия влизат с 3-ки на изпитите. И на Вас не вярвам да 

ви е приятно децата Ви да учат само с тройкаджии. 

Г-жа Миткова: Дали сме 1 обединена паралелка на Езикова гимназия. Аз обещавам, че 

ако на първо класиране не се напълнят паралелките в ЕГ и Икономическата гимназия 

ще започна да ги закривам още на първо класиране. А Математическата гимназия през 

последните 3-ри години прави  по 3 паралелки. Всяка година не прилича на 

предходните. Не можем да разсипем другите училища, заради професионалните. 



Г-н Н. Митиков: Само една паралелка има в ПГМ „Вл.Комаров“. От тук нататък как 

ще бъде? 

Г-жа Миткова: Самото училище почва да си пречи от прекаленото разнообразие. Коя 

паралелка ще се напълни. 

Г-н Н. Митиков: В гимназия „А.Буров“ има паралелка – „Съдебен служител“, каква е 

тази професия?! 

Г-жа М. Григорова/ експерт от РУО-Силистра /: За тази специалност има търсене от 

работодатели. 

Г-н Н. Митиков: Какви инвеститори ще дойдат, ами кой ще работи?! Непривлекателен 

бил труда! 

Г-жа Миткова: Как може да твърдите, че Приема е един и същ. Всяка година Ви 

обяснявам. 

Г-н Н. Митиков: Всяка година от училищата излизат  деца, никому ненужни. Те не се 

реализират. 

Г-жа Миткова: Може на Вас да  не са ви нужни, но на други работодатели са им 

нужни с тези специалности. 

Г-н Д. Димитров: Имам въпрос относно паралелката в училище  „Евлоги Георгиев“ –  

„Технолог в парфюмерийната промишленост “.  Като имам предвид структурата на 

Областта не виждам къде ще се реализират?! 

Г-жа М. Григорова : Аз ще Ви отговоря. В тази категория от предложени професии, 

нямаме в Областта. А има на национално ниво заявен  интерес от ветеринари, както и 

от местната фирма „Стеаринос“. 

Г-жа С. Лазарова: Аз съм доволна, че започва Дуално обучение, за нас това е голям 

тест. / разяснява за провелата се наскоро работна среща на Обл.управител с 

работодателите от Областта/. Имаме икономика, която потъва. От няколко предприятия 

казаха, че отиват към фалит, защото нямат работници. Училищната система е една от 

спирачките. 

Г-жа Миткова: В паралелката „Мехатроника“ има възможност за изучаване на 

професията „Стругар“. Защо Вашите работодатели не заявиха желание за участие в 

Дуалната система за училище „Вл.Комаров“ като подадат заявка? 

Г-жа С. Лазарова: Вие какво очаквате от Дуалната система? Аз наблюдавам немската 

система. Ама трябва да излязат пари от джоба на работодателя. Аз съм водила немски 

инвеститор в това училище. Те казват, че в наличната база няма един свестен струг. 

Г-н С. Бонев: Да го оформим като предложение. 



Г-жа Миткова: Да се формулира предложение и да се гласува. 

Г-жа С. Лазарова:  Да отпаднат 2-те половин паралелки от гимназия  „ А.Буров“ и 1 

паралелка от Езикова гимназия : 

1. „Съдебна администрация“; 2. „ Организатор на туристическа агентска дейност“; и 

едната, която е от 2 половинки от Езикова гимназия и така в Езиковата да останат 2 

паралелки. Една с изучаване на английски и една с немски език. 

Г-жа М. Григорова: Да кажа пред Вас, че работодатели са подкрепили паралелките в 

Икономиката. В София, в професионална гимназия видях по коридорите  табла, от 

работодатели, с информация, че търсят завършващи ученици. В Силистра имате ли 

някъде? 

Г-н М. Ботев: Предложението за План-прием е добро, но Ви предлагам другата година 

още през месец ноември да направим широка среща и да се изясни ситуацията. 

Г-н С. Бонев: Поддържате ли си предложението г-жо Лазарова?  

Г-жа С.Лазарова:  Да поддържам го. 

Г-н С. Бонев: Който е съгласен с предложението на РУО за План-прием, моля да 

гласува. 

От присъствалите на заседанието 22 човека, 17  са членове  на КЗ,  и само те  имат 

право на глас. От тях: 10 - гласуваха „За“, 4-ма гласуваха „Против“, и 3-ма  

„Въздържал се“. 

Г-н С. Бонев: Който е съгласен с предложението за отпадане на паралелките: 

1. „Съдебна администрация“;  2. „ Организатор на туристическа агентска дейност“  

в  ПГСУАУ „А.Буров“;  Моля, да гласува! 

 

От присъствалите на Заседанието 17 членове  на КЗ,  7 гласуваха „За“,  8 

гласуваха  - „Против“,  2 -  „Въздържал се“ . 

 

Г-н С. Бонев: Който е съгласен от предложението на РУО да отпадне едната паралелка 

от ЕГ „Пейо Яворов“, състояща се от 2 половинки с изучаване на немски и английски 

езици, Моля да гласува! 

 

4 – ма  гласуваха  „За“, 12  гласуваха - „Против“,  1 - „Въздържал се“ . 

 

Г-н С. Бонев: С този резултат от гласуването, няма как Комисията да излезе с 

Решение, тъй като решенията се вземат с гласували  50% + 1 от всички членове на 

Комисията. 

Г-жа С. Лазарова:  Предлагам в т.2 Други да включим актуализиране на Правилника 

за работа на КЗ. 



Г-н Т. Динков:  В случай, че имате предложения за промяна, то те трябва да се внесат 

на заседание на Областния съвет за развитие, тъй като тази Комисия е комисия към 

Съвета и самостоятелно не може да предприема промени. 

Г-жа Миткова: Щом е разписано така в Правилника, че това са нужните гласове за 

приемане на решение, нека го запазим така, защото става дума за важни решения от 

Регионално значение и не е добре те да могат да бъдат взети от няколко члена на 

Комисията. 

Г-н С. Бонев:  Щом сега не можем да излезем с решение, насрочвам второ заседание 

по темата за 20.02.2018г. /вторник/ от 10.00 часа.  До всички членове ще бъде 

изпратена презентацията на г-жа Миткова, която тя представи днес,  както и ще Ви 

бъде изпратен Правилника за работа на КЗ, да го огледате и да прецените дали е нужно 

да бъде актуализиран. 

 

Всички 17 членове на Комисията гласуваха  - „ За“ предложението на г-н Бонев; 

„Против“ – 0 гласа;  „ Въздържал се“ – 0 гласа; 

 

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ: 

1. Областната комисия по заетост подкрепя предложението на 

председателстващият заседанието г-н Бонев, за насрочване на второ заседание 

на КЗ за 20.02.2018г. от 10.00 ч. 

 

 

Председателстващ заседанието  на Комисията по заетост към Областния съвет за 

развитие на област Силистра:  /п/ 

 

С.Бонев – зам. областен управител на област Силистра 

 

Водил протокола: :  /п/ 

 

Д.Божева - Ст.експерт в дирекция „АКРРДС“ в  ОА-Силистра 

 


