
Вътр. № 1-179-4/18.02.2021 г. 

 

Протокол № 1/18.02.2021 г. 

 

от неприсъствено заседание на Комисията по заетостта към ОСР 

гр. Силистра 

 

Проведено при следния дневен ред: 

1. Гласуване на предложението на РУО-Силистра за Държавен план-прием за 

учебната 2021-2022 г. в област Силистра. 

 

С писмо наш изх. № 1-179-1/15.02.2021 г. всички членове на Комисията по 

заетостта бяха запознати с предложението на РУО-Силистра за Държавен план-прием 

за учебната 2021-2022 г. в област Силистра. 

На вниманието на всеки член бяха изпратени: 

1. Предложение на РУО-Силистра за държавен план-прием в VIII клас за 

учебната 2021-2022 г. в област Силистра; 

2. Предложение на РУО-Силистра за държавен план-прием в XI клас за 

учебната 2021-2022 г. в област Силистра; 

3. Предложение на РУО-Силистра за държавен план-прием в V клас за учебната 

2021-2022 г. в област Силистра; 

4. Резюме на анализа на началника на РУО Силистра за възможностите за 

изпълнение на приема; 

5. Презентация с основните моменти от предложението за ДПП. 

Обобщеното предложение е изготвено въз основа на мотивирани предложения 

на директорите на училищата; съгласуване на предложенията на директорите за 

специалности от професии с местен работодател или с местен орган на национално 

представителна работодателска организация; постъпили от работодатели заявки за 

обучение по специалности от професии; съгласуване на предложенията с кметове на 

общините и изготвен анализ на спецификата на областта (чл.52, ал.1 от Наредба № 10 

за организация на дейностите в училищното образование). 

В посочения за целта срок (17.02.2021 г.) са получени 17 положителни 

становища, изразяващи подкрепа (БТ – Силистра, БТ – Дулово, БТ – Тутракан, община 

Силистра, община Кайнарджа, община Главиница, община Тутракан, Община Ситово,  

РДСП Силистра, Силистренска Търговско-промишлена палата, ДФ “Земеделие”- ОД 

Силистра, ОА Силистра - 3 гласа, РУО-Силистра, Военно окръжие Силистра, ОСИ-

Силистра). Г-н Ивелин Лозев /Камара на строителите в България/ изрази мнение, че са 

необосновани 4 паралелки „Автотранспортна техника“ на територията на една област. 

 

В резултат на проведеното неприсъствено заседание, Комисията по заетостта взе 

следните решения: 

1. Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие в 

изпълнение на разпоредбите на чл. 142, ал. 3, т. 1 и т. 5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от 

Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование, съгласува предложението за държавен план-прием за учениците, 

които през учебната 2021/2022 г., ще постъпят в V, в VIII и в XI клас, в 

паралелките по профили и професии в профилираните и професионалните 

гимназии, в средните и обединените училища на територията на област 

Силистра. 



2. В изпълнение на изискванията на чл. 52, ал. 1, т. 5 от Наредба 

№10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в срок 

до 01.03.2021 г., началникът на РУО – Силистра да предостави на министъра на 

образованието и науката, съгласуваното от Постоянната комисия по заетост 

към Областния съвет за развитие, обобщено предложение за държавен план-

прием за учебната 2021/2022 г. по профили и професии в профилираните и 

професионалните гимназии, в средните и обединените училища на територията 

на област Силистра. 

 

Председател  на  Областната комисия по заетостта: /п/  

 

Ивелин Статев – Областен управител на област Силистра 

 

Съставил  протокола: /п/ 

 

Диляна Вескова - Ст.експерт в дирекция „АКРРДС“ 


