Протокол № 3/20.02.2018г.
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.
2.
3.
4.
5.

Ивелин Статев - областен управител на област Силистра
Стоян Бонев – зам.областен управител на област Силистра
Тодор Динков –директор на дирекция АКРРДС в ОА Силистра
Десислава Божева - ст.експерт АКРРДС в ОА Силистра
Габриела Миткова - началник РУО-Силистра

6. Вартан Вартанян – Директор на ДРСЗ – Русе /представляван от М.Перчемлиева/
7. Милена Перчемлиева –Директор на Дирекция БТ - Силистра
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ресми Хамза - директор ДБТ Дулово /представляван от М.Перчемлиева/
Биляна Стоянова - директор ДБТ Тутракан /представлявана от М.Перчемлиева /
Денка Михайлова – зам.кмет на община Силистра
Станислав Тодоров –гл.експерт, община Силистра
Доротея Тотева - зам.кмет на община Дулово / представлявана от М.Илиева/

Стефка Жекова – Секретар на община Алфатар
Андриан Андреев – Секретар на община Ситово /представляван от М.Илиева/
Данка Милчева – Зам.кмет на община Главиница / представлявана от М.Хаккъ/
Петя Князова – Зам.кмет на община Тутракан /представлявана от А.Дочева/
Мая Бочева – зам.кмет на община Кайнарджа
Добромира Йовчева –и.д. началник ТСБ Север - ОСИ Силистра
Славянка Василева - СРС на КТ Подкрепа /представлявана от С.Давидова/
Станка Лазарова – СТПП

Йордан Чумпалов – Председател на Стопанска камара Силистра
Димо Мирчев - КСБ-ОП Силистра
Димитричка Пейкова – Председател на РС на КНСБ
Мая Димитрова – директор РДСП Силистра
Христина Николова – директор на ДФ „Земеделие“
Марин Ботев – РУО-Силистра
Мая Григорова - РУО-Силистра
Данчо Димитров – директор на ДИТ Силистра
Никола Митиков - АИКБ за Силистра /представляван от С.Лазарова/

Г-н И.Статев - Областен управител на област Силистра, откри заседанието на Областната
комисия по заетост. Приветства присъстващите, установи съобразно регистриралите се в
присъствените листове, че заседанието може да се проведе, защото има необходимия кворум.
После предложи 2 /две/ точки за дневен ред на заседанието. Тъй като не постъпиха други
предложения за дневен ред, подложи на гласуване направеното предложение. То беше прието с
пълно мнозинство. След което предложи да се премине към т.1 от така приетия дневен ред, а
именно:
1.Обсъждане и гласуване на предложението на РУО-Силистра за Държавен план-прием за
учебната 2018-2019 г. в училищата от област Силистра.
Г-н И.Статев: На Вашето внимание на хартиен носител бяха изпратени комплект документи,
още преди първото заседание по разглежданата тема. С поканата за Второ заседание на
имейлите си получихте и презентацията на г-жа Габриела Миткова, касаеща предложението на
РУО-Силистра за Държавен план - прием за учебната 2018-2019г. в област Силистра. Давам
думата на г-жа Габриела Миткова - началник РУО-Силистра.
Г-жа Г.Миткова: Няма да представям отново презентацията, която Ви предложих още на
предното заседание, а съм си подготвила 4-ри слайда и искам да посоча каква е ролята на всеки.
Миналият път се изказваха доста възражения и когато има нещо хвърлено в пространството,
няма как да остане без реакция. Не само директорите на училища могат да предлагат
специалности и професии, това могат да направят и работодателски организации. Не може
обаче да има паралелки, в които се изучават професии само 3 години, т.е. децата да учат само
до 10 клас. Никой няма да си запише децата там. Затова такова обучение трябва да се включи
към паралелка, в която се учи до 12 клас. 2 /две/ от работодателските организации са се
възползвали от възможността да изкажат мнение, а другите не са изказали своето становище.
Приемът в общинските училища не се съгласува от работодателските организации.
Министерството на образованието също не съгласува общинския прием. Само в
професионалните гимназии приемът се съгласува с работодатели. Предлагаме им да
съгласуват с особено мнение, като посочат своите възражения.
Г-жа Миткова дава разяснения по училища.
Г-жа Г.Миткова: На заседанията се изказват мнения, че с години нищо не се променя. Срещу
това твърдение е и следващият ми слайд. По принцип цялата система е по-бавнопроменяща се.
Има само привидна експанзия в специалностите от икономическия сектор. Самоцелната борба
за брой паралелки, не я разбирам. Да извиваме ръцете на някой, само за да вземем паралека.
Областния управител дава думата на членовете за обсъждане на предложената информация.
Г-н Д.Димитров, директор на Дирекция инспекция по труда: Моля да върнете слайд № 1. В
тази връзка искам да споделя, че трябва да има по-голяма чуваемост на мнението на бизнеса.
Нека бъдем по-конкретни и експедитивни.
Г-н И.Статев: Благодаря Ви. Други мнения? Аз имам предложение, за което си запазвам
правото да спомена към края на заседанието.
Г-жа С.Лазарова: И ние искаме нещата да са подредени и да вървят, но в цялата система има
нещо гнило. Дали знаят всички работодатели какво да направят, за да заявят своите
потребности и какъв ще е после техният ангажимент. Правят се неща „под кръста“. От
икономическата гимназия търсиха подкрепа и в министерството на образованието. Ние от

бизнеса очакваме от Вас някакво разбиране. Колко деца завършиха вече със специалност
„туризъм“? Ние тук в региона развит туризъм нямаме.
Г-жа Миткова се опитва да възрази прекъсвайки. Следва молба на председателя на Комисията
да се изслушват мненията, тъй като това не е обществен дебат.
Г-жа С.Лазарова изказва мнение, че представителите на бизнеса, които са членове на комисията
по заетост вече много и обширно са говорили и заявяват позицията на своите членове, че
представителите на образованието трябва да знаят новите неща, касаещи бизнеса, и че
предприятията членове на тези работодателски организации не са доволни от качеството на
обучението на учениците. Че те излизат от училище без основа, над която може да се
надгражда.
Председателя на КЗ благодари на г-жа Лазарова и дава думата на другите присъстващи за
мнения и становища.
Г-жа Миткова се обръща към г-жа Лазарова, че вече е изпратила до работодателските
организации разработен анализ на състоянието на образованието в област Силистра. Както и че
от него могат да се направят доста изводи, да се вземат решения и реално да се прецени
ситуацията.
Г-н И.Статев: Казаното от Вас е вярно, в тази връзка имам предложение към Вас - през месец
март 2018г. да направим среща между всички заинтересовани за образованието в областта
страни. Инициативата е на г-жа Т.Богданова - директор на филиала на Русенски университет
„А.Кънчев“ в град Силистра. Това, което не е правено до сега, аз се наемам да го направя. Тук
на масата всеки да си даде мнението. Планирането на учебния план-прием не става само в един
ден от годината, а през цялата година. А що се отнася до необходими законодателни промени и
други действия, които трябва да се вземат на по-високо ниво, аз мога да се ангажирам да
предложа Вашите идеи и предложения на вниманието на нашите народни представители, както
и пред Министъра на образованието. И в други области на страната имат сходни проблеми и
когато тук при нас се оформи някакво обосновано искане мога да помоля и други областни
управители да подкрепят нашите предложения. За работната среща през месец март ще бъдете
уведомени и поканени допълнително Предлагам да подкрепим предложението на РУОСилистра за Държавен план - прием и да не правим децата си заложници на невъзможността
ни да вземем решение.
Г-н Д. Мирчев: Този План -прием е ясно, че вече ще се подкрепи, но нека за следващата
година паралелките да са колкото са децата, тъй като когато има повече предложения за
паралелки, децата не си правят труда да учат, защото знаят, че все някъде ще влязат. Нека се
завиши мотивацията им да учат.
Г-н И.Статев: Ако няма други изказвания предлагам да гласуваме предложението на РУОСилистра за Държавен план-прием за учебната 2018-2019г.
От присъствалите на заседанието, 25-ма са членове на КЗ, които имат право на глас. От
тях: – никой не гласува - „Против“, 1 - „Въздържал се“ и 24- гласуваха - „За“;
Областния управител предлага да се премине към т.2 от Дневния ред – Други.

Г-н Д. Мирчев припомня, че на предходното заседание членовете на КЗ са се разбрали да
огледат още веднъж Правилника за работа на Комисията и ако преценят, че е нужно той да се
актуализира в някоя точка да внесат своето предложение.
Г-жа С.Лазарова изрази мнение, че Правилника е много умно направен и няма нужда да се
актуализира. Както и че обсъждания от членовете на КЗ на миналото заседание - член 9,
съгласно, който решенията на Комисията се приемат с явно гласуване и мнозинство повече от
половината от всички членове на Комисията е много на място, тъй като не може важни
решения за региона да се вземат от няколко човека.
Всички членове на Комисията по заетост, присъстващи на заседанието се обединиха около
изказаното от г-жа Лазарова мнение и го подкрепиха.
Г-н И.Статев: В случай, че нямате друго предложение, което искате да включим към т. 2.
Други, считам, че сме приключили заседанието. Закривам заседанието, поради изчерпване на
дневния ред.

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ:
1. Областната комисия по заетост подкрепя предложението на началника на РУОСилистра за Държавен план-прием за учебната 2018-2019г., и дава съгласие то да
се внесе за утвърждаване в МОН.
Обобщеното предложение на началника на РУО – Силистра за Държавен план – прием след VІІ
клас за 2018/19 г. включва 37 паралелки. Този брой паралелки е с 1 повече от планирания
миналата година. Прием ще осъществяват 20 училища, а извън класирането за Държавния
план – прием и прием в Спортно училище „Дръстър“.
32 паралелки Х 26 ученика;
5 паралелки Х 29 ученика;
Съотношението професионално / профилирано образование по брой паралелки на етапа на
планирането е 22 професионални към 15 профилирани паралелки. Общо в професионалното
образование се предлагат 32 специалности от професии. В 7 училища се предлагат по 2

специалности в една паралелка, това са 10 паралелки, 20 професии.
За първи път се предлагат паралелки с дуална система на обучение в 2 училища:
три половинки на паралелки = 3 специалности:
ПГС „П. Пенев“, Силистра
Електрически машини и апарати – 0,5;
Външни ВиК мрежи – 0,5;
ПГСУАУ „Ат. Буров“, Силистра
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - 0,5;
ДПП в община Силистра:
СУ „Н. Й. Вапцаров“ – 1

ПМГ „Св. Кл. Охридски“ – 3
ЕГ „П. Яворов“ – 3
ПГСУАУ „Ат. Буров“ – 3 (1/2 дуална)
ПГМТ „Вл. Комаров“ – 2
ПГС „П. Петев“ – 2 (една дуална с две професии)
ПГПТ „Ев. Георгиев“ - 1
ПЗГ „Добруджа“ – 1
ОбУ „Св. Кл. Охридски“, с. Проф. Иширково – 1
ОБЩО: 17 паралелки
Паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни и
обединени училища:
6 паралелки в 3 средни и 2 обединени училища
 СУ „Хр. Ботев“, гр. Тутракан, община Тутракан, 2 паралелки - професионално
образование се предлага от 1989 г.;
 СУ „Й. Йовков“, с. Окорш, община Дулово, 1 паралелка - професионално
образование се предлага от 2005 г.;
 СУ „В. Левски”, гр. Главиница, 1 паралелка – мин. година осъществи проф.
прием след VІІІ клас ; за първи път предлага прием след VІІ клас;
 Обединено училище „Св. Кл. Охридски”, с. Проф. Иширково, община
Силистра - осъществява прием за втора година;
 Обединено училище „Ив. Вазов”, с. Зафирово, община Главиница - прием за
първи път след преобразуването;
Нови за областта специалности:










Селски туризъм (с. Окорш)
Търговия на едро и дребно (ПГСУАУ)
Съдебна администрация (ПГСУАУ)
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения (ПГСУАУ) дуална
Телекомуникационни системи (ПГМТ)
Автомобилна мехатроника (ПГМТ)
Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти (ПГПТ)
Електрически машини и апарати (ПГС) - дуална
Растителна защита и агрохимия (ПЗГ)

Други елементи от ДПП


прием в V клас в ПМГ – 1 паралелка, 29 ученика;



без задочни паралелки за новата учебна година;



обучение на ученици със СОП – без специална паралелка; насочване за обучение по
индивидуален учебен план и програми към подходящи училища по местоживеене.

2. КЗ няма да внася пред членовете на Областния съвет за развитие предложения
за промяна в Правилника си за работа.

Председател на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област
Силистра: /п/
И.Статев – Областен управител на област Силистра

Водил протокола: /п/
Д.Божева - ст.експерт в дирекция „АКРРДС“

