
Протокол № 2/26.01.2016г 

от  

заседание на Комисията по заетостта на област Силистра 

Проведено при следния дневен ред: 

1.Обсъждане и гласуване на новото  предложение за Държавен план-прием за учебната 2016-

2017г. в училищата от област Силистра 

На заседанието присъстваха: 

1. Младен Минчев - зам.областен управител на област Силистра 

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

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

4. Габриела Миткова - началник РИО-Силистра 

5. Денка Михайлова – зам.кмет община Силистра 

6. Станислав Тодоров –гл.експерт, община Силистра 

7. Доротея Тотева  - зам.кмет община Дулово 

8. Андриан Андреев - секретар община Ситово 

9. Стефка Жекова - секретар община Алфатар 

10. Мая Бочева – зам.кмет община Кайнарджа 

11. Анелия Дочева – директор дирекция в общ.Тутракан 

12. Сениха Неази – и.д.кмет община Главиница/представлявана от М.Хаккъ/ 

13. Дарина Попова – ТСБ Север - ОСИ Силистра 

14. Димитричка Пейкова - РС на КНСБ 

15. Славянка Василева - СРС на КТ Подкрепа/представлявана от И.Липчева/ 

16. Йордан Чумпалов - СК Силистра 

17. Станка Лазарова - СТПП 

18. Димо Мирчев - КСБ-ОП Силистра 

19. Подп.Ивайло Александров – Военно окръжие Силистра 

20. Мая Димитрова – директор РДСП Силистра 

21. Христина Николова - ДФ „Земеделие“/представлявана от И.Петрова/ 

22. Славей Славов – директор ДБТ Силистра/представляван от Д.Порязов/ 

23. Росица Димова – общ.Силистра 

 

Г-н Минчев - Заместник областен управител на област Силистра, откри заседанието на 

Областната комисия по заетост, установи, че в залата има кворум и заседанието може да се 

проведе. Даде думата на директора на Регионален инспекторат на МОН –г-жа Г.Миткова да 

представи новото предложение за Държавен план прием,тъй като на предходно заседание на 

Комисията по заетост  представители на работодателските организации отправиха ново 

предложение за включване в държавния план-прием. Останаха уговорки за допълнителни 

дебати между засегнатите страни, които да се проведат извън областна администрация и на 

настоящото заседание на Комисията да се представи крайния резултат под формата на 

предложение за учебен план-прием. 



Г-жа Миткова сподели,че след провеждане на нови срещи и разисквания с директорите на 2 

/две/ професионални училища и местни работодатели  предлага известни промени в 

предложението за Държавен план-прием за училищата от област Силистра. Представя нова 

кратка презентация, като в обобщен вид предложението  е пред  всеки от членовете на 

комисията по заетост. 

Предложение за прием след VІІ клас за 2016 – 2017 г. – 14 паралелки 

Професионално образование – 6 паралелки = 42, 8 % 

 

1. Митническа и данъчна администрация - ПГ по СУАУ “Ат. Буров”, Силистра 

2. Икономическа информатика - ПГ по СУАУ “Ат. Буров”, Силистра 

3. Икономика и мениджмънт - ПГ по СУАУ “Ат. Буров”, Силистра 

4. Компютърна техника и технологии - ПГМТ “Вл. Комаров”, Силистра 

5. Строителство и архитектура (0, 5) Интериорен дизайн (0, 5) - ПГС “П. Пенев”, Силистра 

6. Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки - ПГПТ “Ев. Георгиев”, 

Силистра 

 

Профилирано образование – 8 паралелки 

 

Максимален брой ученици за всяка паралелка - 26 ученика. 

Броят ученици в VІІ клас към 01. 12. 2015 г., които могат да кандидатстват е 922.  

 

Предложение за прием след VІІІ клас за учебната 2016 – 2017 г. в 

дневна форма на обучение 

 
24 паралелки + 1 за ученици със СОП 
 

Професионално образование – 17 паралелки = 68 % 

 

1. Земеделец - ПГ по СС, Ситово 

 

2. Земеделец - ПГ по МСС “Н. Й. Вапцаров”, Средище 

3. Автотранспортна техника - ПГ по МСС “Н. Й. Вапцаров”, Средище 

 

4. Автотранспортна техника - ПГООТ, Дулово 

5. Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил - ПГООТ, Дулово 

6. Механизация на селското стопанство - ПГООТ, Дулово 

7. Икономика и мениджмънт - СОУ “Й. Йовков”, Окорш 

 

8. Програмно осигуряване - СОУ “Хр. Ботев”, Тутракан 

9. Бизнес услуги - СОУ “Хр. Ботев”, Тутракан 

 

10. Механизация на селското стопанство - ПЗГ “Добруджа”, Силистра 

11. Пътностроителна техника + Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях - 

ПГС “П. Пенев”, Силистра – НОВИ специалности 

12. Мебелно производство (0, 5) Екология и опазване на околната среда (0, 5) - ПГПТ “Ев. 

Георгиев”, Силистра 

13. Фризьорство - ПГЛП “П. Славейков”, Силистра 

14. Шивачество - ПГЛП “П. Славейков”, Силистра, за ученици със СОП 

15. Автотранспортна техника - ПГМТ „Вл. Комаров”, Силистра 

16. Металорежещи машини + Металообработващи машини - ПГМТ „Вл. Комаров”, 

Силистра - НОВИ специалности 



17. Помощник – треньор - ОСУ “Дръстър”, Силистра 

 

Непрофилирано и профилирано образование – 8 паралелки  
 

Броят на учениците в VІІІ клас през 2015 – 2016 г. към 01. 12. 2015 г. е 624, който е с 51 

ученика повече от миналата година и дава възможност за 1 паралелка повече от планираните 

миналата година.  

 

Всички общини, с изключение на Силистра разполагат с необходимия брой ученици за 

осъществяване на паралелките.  

 

При по- ниска от максималната пълняемост има положителен баланс на броя на 

учениците –учениците са повече от местата. Това дава възможност да се предвиди неизбежния 

брой необхванати осмокласници. Прогнозните изчисления показват, че 24 паралелки са 

осъществими на нивата на средната пълняемост от 23 ученика в паралелка и средния процент 

(11, 8 %) необхванати осмокласници постигани за шестгодишен период. Изпълними са и при по 

- ниска пълняемост, но по - висок обхват на осмокласниците.  

 

Предложение за прием след VІ клас 

СПИ „Хр. Ботев“, Варненци - Озеленяване и цветарство – І СПК  

 

Предложение за прием в задочна форма на обучение 

Максимален брой места 315, 9 паралелки, 7 гимназии: 

 

ПГМТ „Вл. Комаров“, Силистра- Електрообзавеждане на производството (35 места) 

ПГМТ „Вл. Комаров“, Силистра - Машини и съоръжения за химическата и хранително-

вкусовата промишленост (35 места) 

ПГС „П. Пенев“, Силистра - Изолации в строителството (35 места) 

ПЗГ „Добруджа“, Силистра - Растителна защита (70 места) 

ПГЛП „П. Славейков“, Силистра  - Фризьорство (35 места) 

ПГСС, с. Ситово – Земеделец (35 места) 

ПГМСС «Н. Й. Вапцаров», с. Средище -  Земеделец (35 места) 

ПГСУАУ «Ат. Буров» – Кетъринг (35 места) 

 

Господин Минчев предложи на членовете на Комисията по заетост да гласуват направеното 

предложение за прием в училищата след 7-клас. Всички членове гласуваха „ За“, „Против“ и 

„Въздържал се“ нямаше. 

Относно приема след 8 клас, г-жа Миткова сподели,че той не може да бъде раздут, в тази 

връзка се е състоял педагогически съвет в професионалната гимназия „ Вл.Комаров“ където се 

предлагат нови 2/две/ специалности: Металорежещи машини и Металообработващи машини. 

Директора на инспектората на МОН предлага тази паралелка да се включи в предложението за 

държавен план-прием за сметка на паралелката „Производство на кулинарни изделия и 

напитки“ в ПГСАУ „А.Буров“-гр.Силистра. Ограничава се една паралелка за сметка на 

трудните специалности. 

В задочния прием представен на предходното заседание няма промени. 

Председателстващият заседанието даде думата за коментари и се обърна към представителя на 

Силистренска търговско промишлена палата г-жа С.Лазарова, която на предходното заседание 



настоя в предложението за държавен план-прием да се включат специалности, от които 

регионалната икономика има нужда. В това си мотивирано искане тя беше подкрепена от 

представители на местния бизнес, които поеха ангажимент за наемане на работа на завършили 

ученици със специалности свързани с машиностроене. 

Госпожа Лазарова изрази становище, че по-добро от това предложение едва ли може да се 

направи на настоящият етап. А председателят на Строителната камара в Силистра господин 

Мирчев сподели,че това предложение в реална степен удовлетворява работодателите. 

Господин Минчев подложи на гласуване и предложението за прием след 8-клас. Резултата от 

гласуването е : „За“ - 19; „ против“ – 1;  „Въздържали се“ – няма. Областната комисията по 

заетост подкрепя предложението за Държавен план-прием, внесено на настоящото заседание. 

Предложението на председателстващият заседанието на областната комисия по заетост е, за 

следващата година диалога между страните да започне по навреме, за да не се повтаря 

тазгодишната ситуация на толериране, орязване на паралелки и водене на тежки преговори 

между заинтересованите страни едва на заседанието на Комисията, която трябва да разгледа 

предложението за Държавния план-прием в училищата от областта. 

 

Водил протокола: / п/ 

 

 

Д.Божева-ст.експерт в дирекция „АКРРДС“ 

 

Председателстващ  заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за 

развитие на област Силистра:  / п/ 

 

 

М.Минчев – зам.областен управител на област Силистра 


