Протокол № 2/25.02.2020г.
от
заседание на Комисията по заетост на област Силистра

Днес, 25.02.2020г. от 10:30 часа в заседателната зала на Областна администрация
Силистра се проведе заседание на Комисията по заетост към ОСР. Присъстваха 22 от членовете
на комисията, чийто общ брой е 27, видно от присъствения списък, който е неразделна част от
протокола.
Съгласно чл. 8, ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на Комисията по
заетост към ОСР на област Силистра, наличен е необходимия кворум и заседанието е редовно.
Заместник областният управител – г-н Стоян Бонев откри заседанието и призова
присъстващите за предложения към проекта на дневен ред. Такива не постъпиха и г-н Бонев
предложи да се гласува следния дневен ред:
1. Обсъждане и гласуване на предложението на РУО-Силистра за Държавен план-прием за
учебната 2020-2021 г. в област Силистра.
2. Други
Гласуване: „за“ – 22, „против“ – 0; „въздържал се“ – 0.
С единодушие проектът за дневен ред беше приет.
Г-н Стоян Бонев: На Вашето внимание в електронен вид бяха изпратени комплект
документи, с които предполагам сте се запознали. Те показват състоянието на образователната
система в област Силистра. Също така е направен и анализ за възможностите за изпълнение на
приема.
По тази точка от дневния ред г-н Бонев даде думата на началника на РУО - Силистра г-жа Габриела Миткова. Тя представи пред присъстващите презентация, в която се спря на
основните и ключови моменти, допринесли за така направеното предложение за план - прием в
училищата от областта, както и даде допълнителни разяснения относно включените
специалности от професии.
След представянето на г-жа Миткова, г-н Бонев даде думата на присъстващите за
изказвания.
Инж. Ивелин Лозев /Областен председател на Камара на строителите за Силистра/
изрази мнение да не се натоварват училищата с правенето на политика, а това да е работа на
държавата.
Г-жа Х. Николова /Директор на ДФ „Земеделие“- Силистра/ попита дали има
статистика, която да покаже след завършване на професионалното образование каква е
реализацията на учениците. Статистиката на ДФ “Земеделие” показва, че по програми като
„Млад фермер“ и др. не преобладават кандидати до 25 годишна възраст, а след 30 г. възраст.
Г-жа Габриела Миткова /Началник на РУО Силистра/ сподели, че няма точна
статистика, тъй като информацията не може да бъде пълна. Земеделските специалисти са
предимно от семейства в този бизнес, но те може да са като изпълнители, а не като
предприемачи.

Г-жа Майя Григорова /Ст.експерт в РУО-Силистра/ за да внесе яснота по поставения
въпрос, обясни, че РУО-Силистра иска такава информация от училищата и има данни за 2018 г.
и 2019 г. относно това колко ученици са завършили 12 клас, колко са получили дипломи за
средно образование, колко са получили професионална квалификация, колко са продължили
висше образование, колко са започнали работа и работят по специалността си, колко са
заминали за чужбина и др., но това е моментна информация и търпи промени. Статистката
показва, че само 20 % от тези, които са завършили, започват работа по специалността,
придобита в училище.
Г-жа Габриела Миткова: Факт е, че учениците и хората сменят професиите си през
годините.
Г-жа Ст. Лазарова /Заместник - председател на СТПП/ / изрази мнение, че липсва
информация за шивачите. В тази връзка е поканила представители на две фирми и даде думата
на г-жа Цветанка Христова от ТПКИ „Добруджанка“ гр. Силистра да представи своите
проблеми.
Г-жа Цветанка Христова / ТПКИ „Добруджанка“ гр. Силистра/ сподели, че е много
тревожна статистиката за намаляване броя на учениците. В предприятието навлиза работа с
машини и съответно има най-остра нужда от работници – професионални оператори на шевни
машини. Но през последните 3-4 години няма кандидат, който да е завършил подобна
специалност в сферата на текстила или да желае да се реализира. Това е професия, която
изхранва доста хора и тези хора нямаше да имат къде да се реализират. Трябва да се потърси
вариант за професии, които могат да бъдат реализирани.
Г-жа Ст. Лазарова /Заместник - председател на СТПП/ допълни, че много скъпи машини
стоят, но няма кой да работи на тях, няма такива обучени кадри и желае да се повдигне въпроса
до Министерството на образованието и науката. Предложи да има паралелка за задочно
обучение за оператори на шевни машини. Необходима е реорганизация на училищната система.
ПГЛП "Пенчо Славейков" е пред закриване.
Г-жа Габриела Миткова: Училището се самозакрива от липса на ученици.
Г-жа Ст. Лазарова поиска разяснение за задочните паралелки.
Г-жа Габриела Миткова /Началник на РУО Силистра/ даде разяснения за задочните
паралелки и допълни, че трудно се прави задочен прием. Също така отбеляза, че е хубаво
предложенията от училищата да се правят преди декември, а не в последния момент, когато
предстои внасянето на ДПП в Министерството на образованието и науката.
Г-н Стоян Бонев изрази мнение, че сме се събрали да обсъдим държавния план прием и
да се придържаме към него. Допълни, че проблемът е в липсата на деца, но няма закрито
училище и е дадена тежест на професионалните училища. Политиката на областта е да се
задържат децата, но икономиката ни е слаба, няма интерес и заради ниските възнаграждения,
проблемите са комплексни.
Г-жа Димитричка Пейкова /Областен координатор на РС на КНСБ/ сподели, че в
момента на заседанието се обсъждат проблеми, които би трябвало да се обсъждат през
годината. Нужно е да се прави среща с работодателите и институциите преди гласуването на
ДПП, за да не се говорят след година отново същите неща.
В тази връзка г-жа Габриела Миткова отбеляза, че такава среща се е състояла на 03
декември 2019 г., но на нея не са се включили представители на работодателите.
Г-н Данчо Димитров /Директор на Д-я „Инспекция по труда“/ изрази мнение, че
представителите на бизнеса в последния момент поставят проблемите си.
Г-н Йордан Чумпалов /Изпълнителен директор на Стопанска камара Силистра/ сподели,
че възразява срещу изказаното мнение, защото от 10 години се поставят едни и същи въпроси,
но не им се обръща внимание.

Г-жа Милена Перчемлиева /Директор на дирекция БТ – Силистра/ изрази становище, че
няма желаещи да се обучават за шивачи. Бюрото по труда предлага по програма да се обучат
шивачи за срок от 4 месеца, като им се осигурява нощувка, транспорт и дневни пари. Има
предлагане, но няма желаещи. Какво да направи държавата, когато самите хора не искат да се
обучават и да работят?
Във връзка с отсъствието на други изказвания, председателстващият г-н Бонев подложи
на гласуване представеното от РУО-Силистра през Комисията по заетост предложение за
Държавен план-прием за 2020-2021 г.
От присъствалите на заседанието, 22-ма са членове на КЗ, които имат право на глас. От
тях: 0/нула/ гласуваха - „ Против “, 0/нула/ - „ Въздържал се “ и 22 - гласуваха - „ За “;
Предложението се подкрепя за внасяне в Министерството на образованието и науката.
В резултат на дискусията, Комисията по заетостта взе следните решения:
1. Областната комисия по заетост подкрепя предложението на началника на РУОСилистра за Държавен план - прием за учебната 2020-2021 г., и дава съгласие то да
се внесе за утвърждаване в МОН.

Брой паралелки:
- 33 паралелки в 17 училища;
- Този брой паралелки е с 1 по-малко от изпълнения прием през 2018 и 2019 г. и
равен на зададения максимален брой от МОН;
- Увеличен прием за трета паралелка в ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“, с. Средище;
- Увеличен прием за втора паралелка в ПГМТ „Вл. Комаров“, Силистра;
- Намален прием от 2 на 1 паралелка в ПГСС, с. Ситово;
- Премахване на паралелката в СУ „Хр. Ботев“, с. Паисиево, профил
„Предприемачески‘.
- Намален прием от 3 на 2 паралелки в ЕГ „П. Яворов“, Силистра, профил
„Предприемачески“.
Съотношение професионално/профилирано образование:
Съотношението се следи по 2 показателя – осъществени паралелки и приети ученици:
- Делът на професионалните паралелки в планирания прием е 60,6 % (20 от 33
паралелки);
- Брой записани ученици в професионални паралелки в планирания прием за 2020/21
г. при максимален брой места – 523 (от 864).
Паралелки с дуална система на обучение:
- ПГС „П. Пенев“, Силистра - специалност „Строител на пътища, магистрали и
съоръжения към тях“ – 0,5 паралелка;
- ПЗГ „Добруджа“, Силистра – специалност „Механизация на селското стопанство“ 0,5 паралелка.

Паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни и в
обединени училища - 5 паралелки в 3 средни и 1 обединено училище:
- СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан, община Тутракан - 2 паралелки, „Системно
програмиране“ и „Търговия“;
- СУ „Йордан Йовков“, с. Окорш, община Дулово - 1 паралелка, „Организация на
туризма и свободното време“;
- Обединено училище „Св. Кл. Охридски”, с. Проф. Иширково, община Силистра - 1
паралелка, „Хранително-вкусова промишленост“;
- СУ „В. Левски“, гр. Главиница - 1 паралелка, „Механизация на селското стопанство“.
Предложения по специалности от професии по ПМС № 352 от 31.12.2018 г.:
4 в общо 2,5 паралелки от списъка на защитените специалности:
- „Пчеларство и бубарство“ (ПГСС, с.Ситово), 0,5 паралелка;
- „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“ (ПГС „П. Пенев“,
Силистра), 0,5 паралелка;
- „Полевъдство“ (ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“, с. Средище), 1 паралелка;
- „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“ (ПГСС, с.Ситово),
0,5 паралелка.
2 в общо 4 паралелки от списъка с очакван недостиг на специалности:
- „Технологичен
и
микробиологичен
контрол
в
хранително-вкусови
производства“ (ПГПТ) - 1 паралелка;
- „Автотранспортна техника“ (ПГООТ, Дулово, ПГМСС, Средище и ПГМТ,
Силистра) – 3 паралелки.
Паралелки в община Силистра: 15 паралелки в 9 училища
-

СУ „Н. Й. Вапцаров“ – 1
ПМГ „Св. Кл. Охридски“ – 3
ЕГ „П. Яворов“ – 2
ПГСУАУ „Ат. Буров“ – 3
ПГМТ „Вл. Комаров“ – 2
ПГС „П. Пенев“ – 1
ПГПТ „Евл. Георгиев“ – 1
ПЗГ „Добруджа“ – 1
ОбУ „Св. Кл. Охридски“, с. Проф. Иширково – 1

Прием в задочна форма на обучение (ЗФО): до 5 паралелки
Предложени са 4 специалности в 4 училища с общ брой места 123:
- ПГМТ "Вл. Комаров", Силистра - 1 паралелка, 35 ученици, професия «Машинен
техник», специалност «Машини и системи с ЦПУ»;
- ПЗГ "Добруджа", Силистра - 1 паралелка, 35 ученици, професия «Растениевъд»,
специалност «Растителна защита»;

- ПГС «П. Пенев», Силистра - 1 паралелка, 35 ученици, професия «Стоителен
монтажник», специалност «Изолации в строителството»;
- ПГПТ «Евлоги Георгиев» - 1 паралелка, 18 ученици, професия «Електротехник»,
специалност «Електрически машини и апарати».
По т. 2 от дневния ред г-н Бонев призова към въпроси, коментари и предложения.
Такива не постъпиха и той благодари на членовете на комисията за участието и закри
заседанието.

Заместник-председател на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на
област Силистра: /п/
Стоян Бонев – Зам.Областен управител на област Силистра
Заместник-председател на Комисия по заетостта

Водил протокола: /п/
Диляна Вескова - Ст.експерт в дирекция „АКРРДС“

