Протокол № 1/ 21.01.2014г.
ЗАСЕДАНИЕ
На Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

Днес, 21.01.2014г. / вторник / от 13ч. в заседателната зала на Областна администрация Силистра се
проведе заседание на Комисията по заетост /КЗ/ към Областния съвет за развитие /ОСР/ при следния дневен
ред:
1. Обсъждане на предложението за държавен план- прием на учебните заведения за учебната 20142015г. в област Силистра
2. Гласуване на предложението за държавен план- прием на държавните и общински училища в областта.
3. Други.
Поради отсъствието на Г- н Насуф Насуф, Областен управител и председател на КЗ, Г-жа Вяра Емилова,
Зам. областен управител и Зам. председател откри заседанието и приветства с „Добре дошли” гостите си.
На заседанието присъствах 23от общо 25членове на КЗ. На заседанието присъства и Госпожа Светлана
Великова- Главен секретар на Областна администрация Силистра.
Не бяха направени предложения към дневния ред и той беше приет с единодушие.
Г-жа В. Емилова даде думата на Г-жа Габриела Миткова да запознае присъстващите с предложението за
план-приема на учебните заведения за учебната 2014-2015г.в област Силистра.
Г-жа Миткова представи във вид на презентация картината за план- приема за учебната 2014-2015г.
І. Предложение за прием след завършен VІІ клас за учебната 2014 – 2015 г. - Общо 15 планиранипаралелки - с 1 повече от изпълнения прием миналата година.
Професионално образование – 6 паралелки (40 % от приема след VІІ клас)
училище

населено
място

специалност

ПГ по СУАУ “Ат. Буров”

Силистра

Оперативно счетоводство

ПГ по СУАУ “Ат. Буров”

Силистра

Икономическа информатика

ПГ по СУАУ “Ат. Буров”

Силистра

Организация на туризма и свободното време (с фр. ез.)

ПГМТ “Вл. Комаров”

Силистра

Компютърна техника и технологии

ПГС “П. Пенев”

Силистра

Архитектура и строителство (0, 5)/ Недвижими имоти (0, 5)

ПГПТ “Ев. Георгиев”

Силистра

Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

Профилирано образование – 9 паралелки (60 % от приема след VІІ клас.
училище

населено

профил
1

място
ПМГ “Св. Кл. Охридски”

Силистра

Природоматематически - Математика

ПМГ “Св. Кл. Охридски”

Силистра

Природоматематически – Биология и здравно образование

ПМГ “Св. Кл. Охридски”

Силистра

Технологичен - Информационни технологии

ЕГ “П. Яворов”

Силистра

Чуждоезиков - Английски език

ЕГ “П. Яворов”

Силистра

Чуждоезиков - Немски език

ЕГ “П. Яворов”

Силистра

Технологичен – Предприемачество и бизнес (с френски ез.)

СОУ “Н. Й. Вапцаров”

Силистра

Хуманитарен профил – 2 паралелки

СОУ “Й. Йовков”

Тутракан

Природоматематически

Максималната планирана пълняемост за всички паралелки е 26 ученика. Едно предложение на училище
е неудовлетворено – втора паралелка на ПГМТ „Вл. Комаров”, Силистра. Няма предложени нови
специалности.
Според последната актуализация на националната информационна система, към 01. 12. 2013 г. броят на
седмокласниците в областта е 958. Всеки от тях, който има положителни оценки по Български език и
литература и математика може да кандидатства за 390 места в тези 15 паралелки.
Очаква се между 38 и 40 % от седмокласниците да пожелаят да кандидатстват.
ІІ. Предложение за прием след VІІІ клас - Предлагат се общо 23 паралелки в областта и 1 паралелка за
ученицисъсспециалниобразователни потребности.
Професионално образование в професионални гимназии – 12 + 1 паралелка за ученици със СОП
училище

населено
място

специалност

1. ПЗГ “Добруджа”

Силистра

Механизация на селското стопанство (26 ученика)

2. ПГ по МСС “Н. Й. Вапцаров”

Средище

Земеделец (29 ученика)

3. ПГ по МСС “Н. Й. Вапцаров”

Средище

Пътностроителна техника (29 ученика)

4. ПУ по СС

Ситово

Производство и преработка на мляко и млечни
продукти (0, 5)/ Земеделец (0, 5) – 26 ученика

5. ПГС “П. Пенев”

Силистра

Армировка и бетон (0, 5)/ Вътрешни облицовки и
настилки (0, 5) – 26 ученика

6. ПГПТ “Ев. Георгиев”

Силистра

Мебелно производство (0, 5) /Екология и опазване на
околната среда (0, 5) – 26 ученика

7. ПГЛП “П. Славейков”

Силистра

Фризьорство (26 ученика)

8. ПГЛП “П. Славейков”

Силистра

Шивачество – за ученици със СОП
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9. ПГМТ „Вл. Комаров”

Силистра

Автотранспортна техника (26 ученика)

10.

ПГСУАУ „Ат. Буров”

Силистра

Кетеринг (26 ученика)

11.

ПГООТ

Дулово

Автотранспортна техника (26 ученика)

12.

ПГООТ

Дулово

Конструиране, моделиране и технология на облекло от
текстил (26 ученика)

13.

ПГООТ

Дулово

Механизация на селското стопанство (26 ученика)

Паралелки за професионална квалификация в СОУ – 3 паралелки
14. СОУ “Хр. Ботев”

Тутракан

Програмно осигуряване (26 ученика)

15. СОУ “Хр. Ботев”

Тутракан

Малък и среден бизнес (26 ученика)

16. СОУ “Й. Йовков”

Окорш

Икономика и мениджмънт (29 ученика)

Професионална квалификация в ОСУ – 1 паралелка
17. ОСУ “Дръстър”

Силистра

Помощник – треньор (26 ученика)

Непрофилирани паралелки – 3 паралелки
18. СОУ “В. Левски”

Главиница

Непрофилирана (26 ученика)

19. СОУ “В. Левски”

Дулово

Непрофилирана (26 ученика)

20. СОУ “Хр. Ботев”

Паисиево

Непрофилирана (26 ученика)

Профилирано образование – 4 паралелки
21. СОУ “В. Левски”

Главиница

Природоматематически профил (29 ученика)

22. СОУ “В. Левски”

Дулово

Природоматематически профил (26 ученика)

23. СОУ “В. Левски”

Дулово

Хуманитарен профил (26 ученика)

24. СОУ “Й. Йовков”

Тутракан

Технологичен – Информационни технологии (26)

Паралелките за професионално образование са 16 (и 1 за ученици със СОП), а за общо образование – 7.
Общият брой ученици, които в момента се обучават в VІІІ клас в дневна форма в училищата в областта
е 570 ученика(с 13 ученика по – малко от миналата година).
Общините Дулово, Главиница, Ситово, Кайнарджа и Тутракан разполагат с необходимия им брой
ученици. Значителен е недостигът за община Силистра.
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Предложени нови професии – „Армировка и бетон” и „Вътрешни облицовки и настилки” в ПГС „П.
Пенев”, Силистра.

ІІІ. Задочно обучение – 6 гимназии предлагат 8 професии с максимален брой места – 350.
училище

населено
място

специалност

1. ПЗГ “Добруджа”

Силистра

Растителна защита (70 места)

2. ПГМСС “Н. Й. Вапцаров”

Средище

Механизация на селското стопанство (35 места)

3. ПУ по СС

Ситово

Земеделец (35 места)

4. ПГС “П. Пенев”

Силистра

Сухо строителство (35 места)
Изолации в строителството (35 места)

5. ПГЛП “П. Славейков”

Силистра

Фризьорство (35 места)
Производство на облекло от текстил (35 места)

6. ПГМТ „Вл. Комаров”

Силистра

Машини и съоръжения за химическата и хранителновкусоватапромишленост (70 места)

Г-жа В. Емилова благодари на Г-жа Миткова за изчерпателното представяне на държавния планприем за следващата учебна година и даде думата на присъстващите за мнения и коментари.
Г-жа Великова попита г-жа Миткова как се осъществява задочното обучение. Тя обясни, че задочното
обучение трае 4 години, провеждат се лекции, полагат се изпити от учениците.
Г-н Николов попита дали предоставената информация може да се разбира като това, че няма да има
закрити училища през следващата учебна година. Г-жа Миткова отговори, че не би искала да прави такива
коментари сега. Застрашено е затварянето на училище „Юрий Гагарин“, но това ще си проличи след приема
през 2014г.
Засегна се въпроса за преструктурирането и закриването на училища. Г-н Николов поясни, че няма
смисъл да се поддържа някое училище, след като няма деца, които да се обучават в него, дори и бизнеса да се
нуждае от такива кадри.
Г-жа Лазарова изказа мнение, че нивото на образованието се занижава, защото липсва конкуренция
при план- приема, заради липсата на ученици в училищата. Трябва да се търсят начини за запазване на
паралелките с профил- строителство в ПГС „П. Пенев“, а не да се закриват паралелки и училища, защото има
търсене на трудовия пазар на такива кадри.
Г-н Чумпалов попита дали ще остане разделението на общински и държавни училища. Г-жа Миткова
отговори, че се подготвят промени в закона за образованието и тя не знае какви ще бъдат те, за това не може
да отговори дали ще остане това разделение.
Според г- жа Лазарова голям е проблема и с професионалното ориентиране на децата и техните
родители. Г-н Чумпалов постави проблема и за котирането на привлекателни професии за сметка на
непривлекателните, като стругари. Заяви, че трябва да се съобразяваме с търсенето на пазара.
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Г-жа Емилова заяви, че трябва да има
училищата трябва да подготвят кадри за бизнеса.

професионално ориентиране, презентации в училищата,

След проведеното обсъждане и гласуване / „За” - 23 , „Против” - 0 , „Въздържали се”- 0 /, КЗ взе
решение да бъде одобрено предложението за държавен план- прием за 2014-2015г.




След завършен VII-ми клас – общо 15 паралелки, от които 9 са профилирани, а 6 са
професионални.
След завършен VIII-ми клас – 23+1 паралелка за ученици със СОП, от които: 3 са
непрофилирани, 4 са профилирани и 16+1 професионални паралелки
Задочно обучение - 10 професионални паралелки

Г-жа В. Емилова благодари на присъстващите за вниманието и обяви заседанието за закрито.
Председател: Насуф Насуф- Областен управител- отсъства
Зам. председател: Вяра Емилова – Зам. областен управител …………..
Секретар: Лили Дочева- Ст. експерт в ОА …………..

1. Драгомир Николов – Директор на ДРСЗ- Русе ……………
2. Орхан Мемиш – Директор на Дирекция БТ- Силистра ………………

3. Гювен Думанджъ – Директор на Дирекция БТ- Дулово, представляван от Росица Ангелова………..
4. Исмаил Зекериев – Директор на Дирекция БТ- Тутракан - отсъства
5. Денка Михайлова- Зам. кмет на община Силистра, представлявана от Нели Иванова, Нач. отдел
„Образование” към община Силистра …………..
6. Йорданка Стойчева – Зам. кмет на община Дулово, представлявана от Мариана Илиева, Началник
отдел …………..
7. Андриан Андреев – Секретар на община Ситово ………….
8. Петя Василева – Зам. кмет на община Тутракан, представлявана от Стефка Станкова, Директор на
Дирекция „ Хуманитарни дейности” ……………….
9. Стефка Жекова – Секретар на община Алфатар ………….
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10. Елена Маркова – Зам. кмет на община Главиница …………..
11. Живко Спасов – Секретар на община Кайнарджа ……………..
12. Габриела Миткова – Началник на РИО- Силистра …………..
13. Стефка Малчева – Началник на ТСБ- Силистра, представлявана от Мария Пенева,
Нач. отдел………………
14. Станка Лазарова, Зам. председател на силистренска Търговско-промишлена палата …………….
15. Йордан Чумпалов – Председател на Стопанска камара- Силистра ………………
16. Христина Николова – Директор на ДФ „Земеделие”- Силистра ……………
17. Славянка Василева – Председател на КТ „Подкрепа”- Силистра, представлявана от Камелия
Неделчева ……………….
18. Димитричка Пейкова – Председател на РС на КНСБ- Силистра …………………
19. Димо Мирчев – Председател на Българска строителна камара – Силистра ……………..
20. Подп. Ивайло Александров – Началник на Областен военен отдел- Силистра ………………
21. Юлия Тодорова- И. д. Директор на РДСП- Силистра …………
22. Сюзан Хасан- Директор на Дирекция „Инспекция по труда”- Силистра, представлявана от Марияна
Добрева, Гл. инспектор …………………..
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