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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ 
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административен център Благоевград 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 94 

Благоевград, 15.02.2016 г. 

ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Днес, 15.02.2017 г. /сряда/ от 14:00 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР-

51/09.02.2017 г. на Областния управител на Област с административен център 

Благоевград, в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе 

заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие при 

следния дневен ред: 

 

1. Разглеждане на проекта и утвърждаване на държавния план- прием за 

учебната 2017/2018 г. в паралелките за професионална подготовка в професионалните 

гимназии и в профилираните гимназии, в средните и в обединените и в паралелките за 

профилирана подготовка в професионалните и в профилираните гимназии, в средните 

и в обединените училища на територията на областта. 

 

2.  Разни.  

 

 

 

На заседанието присъстваха: 

 

Председател: Валери Сарандев – Областен управител на област с 

административен център Благоевград. 
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Зам.-председател: Асим Адемов – Заместник областен управител на област с 

административен център Благоевград 

 

Секретар: Станислава Поповска – Директор, Регионална служба по заетостта – 

Благоевград  

 

Членове: 

 

1. Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС, Областна 

администрация Благоевград 

2.    Румяна Петкова – Директор на Регионална дирекция Социално подпомагане 

3.    Любица Томова – Изпълнителен директор на СЮЗО 

4.  Лилия Бояджиева-Димитрова – Представител на Търговско-промишлена 

палата – Благоевград.  

5.     Емануил Манолов – Председател на РС на КНСБ - Благоевград 

6.     Димитър Марчев – Председател на КТ „Подкрепа“ 

7.    Славянка Симитчийска – и.д. Директор, Дирекция „Инспекция по труда” - 

Благоевград 

8.     Петър Иванов – Председател на Регионален съюз на хлебопроизводителите 

и сладкарите – Благоевград. 

9.      Ивайло Златанов – Началник на РУО на МОН – Благоевград. 

10.    Бойко Стамболиев – Председател на Сдружение на частните предприемачи 

– Благоевград. 

 

 

Без право на глас, но с право на мнение, на заседанието присъстваха: 

 

Бонка Ичкова – СБУ КНСБ – Благоевград, Областен координатор и Председател 

на комисията по образование към ОбС - Благоевград. 

Васил Мурджов – Регионален секретар към КТ „Подкрепа“. 

Методи Попов – Началник отдел „Инспектиране и организационно-методическа 

дейност“ на РУО на МОН – Благоевград.  

 

 

Областният управител Валери Сарандев откри Заседанието на Комисията по 

заетост към Областния съвет за регионално развитие и запозна присъстващите с 

основанията и дневния ред за свикване на комисията (чл. 32, ал. 1 от Закона за 

администрацията, Заповед на Министъра на образованието  и науката №РД09-

1508/08.02.2017 г. във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4  от Наредба №10/01.09.2016 г. за 

организация и дейностите в училищното образование и писмо с наш вх. 66-00-

2/09.02.2017 г. от Началника на РУО-Благоевград). Отбеляза, че всички членове на 

комисията присъстват и благодари на журналистите уважили събитието. 

Уточнено бе, че г-жа Ичкова, г-н Мурджов и г-н Попов ще участват пълноценно 

в работата на комисията, но без право на глас, при гласуване на план-приема.  

 

Началникът на Регионално управление на образованието – Ивайло Златанов  

представи анализ на състоянието на училищната мрежа и мотивите за решение на 

комисията в РУО във връзка с подготовката на проекта и утвърждаването на държавния 

план на територията на Област Благоевград. Обясни, че  Училищата на територията на 

Област Благоевград, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 

2017/2018 г. по смисъла на Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 
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училищното образование са 56, разпределени по следния начин: професионални 

гимназии – 18; профилирани гимназии – 6; средни училища – 25 и основни училища, 

кандидати за обединени училища – 7. 

За учебната 2017/2018 г. след завършен седми клас (основно образование) са 

заявени 75 профилирани и 44 професионални паралелки, общо 119 паралелки.  

След завършен осми клас (основно образование)  за учебната 2017/2018 г. са 

заявени 18 профилирани паралелки, 14 непрофилирани паралелки и 40 професионални – 

дневна форма на обучение. Общо за областта са предложени  70 паралелки за прием на 

ученици след осми клас (основно образование) . Посоченият брой включва 1 паралелка 

за ученици със СОП по първа степен на професионална квалификация със срок на 

обучение две години (в ПГТЛП „Г. Делчев”, гр. Благоевград). Учениците от помощните 

училища в гр. Гоце Делчев и в с. Долно Драглище, общ. Разлог, които са предлагали 

обучение за ученици със СОП, след преобразуването им в центрове за специална 

образователна подкрепа ще обучават ученици в изнесени паралелки след седми и след 

осми клас, заявени съответно от НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев и ПГТХТ „Н. 

Стойчев“, гр. Разлог, за придобиване на първа степен на професионална квалификация. 

Общо 2 паралелки след завършен седми клас и 2 след завършен осми клас. 

Комисията одобри следните нови професии/специалности за учебната 2017/2018 

г.: ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Долно Осеново, общ. Симитли - професия  

"Оператор на компютър", специалност “Текстообработване";  Професионална гимназия 

по механоелектротехника, гр. Петрич - професия „Техник на комуникационни системи“, 

специалност „Телекомуникационни системи“; Професионална гимназия по селско 

стопанство „П. К. Яворов“, гр. Гоце Делчев - професия „Техник на транспортна техника“, 

специалност „Електрически превозни средства“; Благоевградска професионална 

гимназия , гр. Благоевград, и Професионална техническа гимназия, гр. Сандански - 

професия „Машинен техник“,  специалност „Машини и системи с ЦПУ“; Професионална 

гимназия по туризъм и лека промишленост , гр. Благоевград - професия "Техник-

технолог във хранително-вкусовата промишленост“, специалност "Производство на 

хляб, хлебни и сладкарски изделия" и професия "Козметик", специалност "Козметика"; 

Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански -  професия 

„Изпълнител на термални процедури“, специалност „Извършване на термални 

процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“; Професионална 

гимназия по транспорт, гр. Разлог – професия „Офис-мениджър“, специалност „Бизнес-

администрация.  

Предложенията за държавен план-прием по профили,  професии и специалности 

за следващата учебна година са изготвени въз основа на направените предложения от 

директорите на училища, съгласувани са с кметове на общини, а за професии и 

специалности и с регионалните структури на работодателите. Направените предложения 

са съобразени с утвърдения от министъра на образованието списък на професиите за 

професионално образование и обучение. 

Направеният анализ на предложенията за прием на ученици след завършено 

основно образование (след седми и след осми клас) в профилираните и професионалните 

гимназии, в средните училища и обединените училища в определени общини на областта 

откроява липсата на обективен подход на педагогическите специалисти (директори и 

учители) при планирането на ежегодния прием на ученици.  

Това несъмнено ще доведе до закриване от страна на Регионалното управление на 

образованието – Благоевград, на паралелки в различните етапи на класиране и записване 

на учениците. 

Специално внимание обърна на участието, активността и заявената необходимост  

на бизнеса да се предложи държавен план-прием по специалности/професии, които са му 
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необходими. Пример бе даден с г-н Божидар Данев – Изпълнителен председател на 

Българска стопанска камара, които е заявил 5 специалности/професии.  

 

 

Приложение 1:  

Анализ на състоянието на училищната мрежа и мотиви за решение на комисията 

в РУО във връзка с подготовката на проекта и утвърждаването на държавния план – 

прием в държавните и общинските неспециализирани училища за учебната 2017/2018 

година (пълен текст). 

 

Всички заявки постъпили в РУО са съгласувани от кметовете, като се има предвид 

необходимостта от работни места в общините.  

За учебната 2016/2017 г. година са били заявени 6 паралелки за задочна форма на 

обучение, от които са реализирани 3 паралелки. За учебната 2017/2018 година са 

предложени 3 паралелки за задочна форма на обучение. 

Възникна дискусия за това колко оправдано е желанието на седем (7) от основните 

училища на територията на областта да кандидатстват за обединени, дали е 

целесъобразно от гледна точка на учениците, училищата, качеството на образованието и 

оставане в училище. 

Всички  членове на комисията одобриха възможността, която ще даде РУО – 

Благоевград, да се даде възможност по естествен път да отпаднат паралелки, за които 

няма да има кандидати. 

Думата поиска Димитър Марчев - Председател на КТ „Подкрепа“, които одобри 

работата на РУО и така предложения план-прием и предложи: 

1. Да се разшири обхвата на комисията, като се има предвид сложната 

политическа ситуация, която спомага да се набляга на количеството, а не на качеството 

на образованието. Той сподели с присъстващите, че според него, делегираните бюджети 

са един от основните препъни камък в образованието, освен това, учителите са 

подложени на експерименти с „безумни“ наредби. 

2. Да отпаднат дискриминационните текстове от наредбите свързани с ежегодния 

психо преглед на учителите и да бъде променена или отменена наредбата за 

транспортните и квартирни разходи. 

Г-н Марчев настоя, неговите предложения да бъдат вписани в протокола, в точка 

2 (Разни), като обясни, че вече има подадени протестни писма и заявления по темите на 

национално ниво, които той и организацията, която представлява подкрепят.  

Той обърна внимание на проблемите с ромските деца, защото потърпевши са 

всички в образователната система. Изрази загриженост и по отношение на обществените 

средства, които е необходимо да се използват по предназначение. 

Думата взе и Председателят на РС на КНСБ – Благоевград – Емануил Манолов, 

които изрази загриженост за отпадналите от училище деца и попита колко са те на фона 

на задържащата се бройка ученици в сравнение с миналата година. 

Г-н Златанов отговори, че в 8 и 9 клас липсват около 200 ученика, отпаднали от 

училище, по една или друга причина. Даде пример с отношението на учениците и 

родителите от кв. „Кремиковци“, Община Гърмен, на които е предоставен транспорт до 

училище и закуска, но въпреки това, при извършена проверка е установено, че пътуват 6 

деца до училището, вместо 46.  

Г-н Марчев попита, дали имат подобни примери от други етноси. Началникът на 

РУО – Благоевград потвърди, че има и то не са прецеденти, но гласността е по-малка. 

Любица Томова предложи да се обърне специално внимание на работата на НПО-

та, които са ориентирани към образованието и проблемите на ромската общност и 
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тяхното финансиране. Те (НПО) работят за промяна на нагласите в обществото, но явно 

(според Л. Томова) не вършат добра работа. 

Г-н Златанов поясни, че са проведени срещи със заинтересованите, а именно с 

всички кметове и директори на училища на територията на областта, проведени са 

разяснителни кампании за реалностите, но исканията на директорите са удовлетворени, 

не защото са реални, а защото са подкрепени от кметовете.  

Томова предложи да се работи повече с директорите, а г-жа Бонка Ичкова да се 

ангажират повече кметовете, след като те разписват се предполага, че имат представа от 

какви кадри ще се нуждае всяка община в дългосрочен план и на учениците ще бъде 

осигурена работа, след завършване и излизане на пазара на труда. 

Бе предложено на следващия план-прием да бъдат поканени и кметовете на 

общините на територията на Област Благоевград. 

 

 Областният управител предложи да бъде подложен на гласуване  държавния план 

- прием за учебната 2017/2018 г. в паралелките за професионална подготовка в 

професионалните гимназии и в профилираните гимназии, в средните и в обединените и 

в паралелките за профилирана подготовка в професионалните и в профилираните 

гимназии, в средните и в обединените училища на територията на областта. 

 

 

Гласували:  13 

 

За: 13      Против: 0        Въздържал се: 0 

 

 

По втора точка от дневния ред бяха разгледани и гласувани предложенията на г-

н Марчев: 

 

1. Наредба № 4 (на Министерство на здравеопазването) от 24 октомври 2016 г. за 

определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на 

децата и учениците. Да бъде отменена или доразвита. 

 

 

Гласували:  13 

 

За:  13      Против: 0         Въздържал се: 0 

 

 

2. Наредба № 1 (на МОН) от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване 

на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Да бъде 

отменена или променена. 

 

Гласували:  13 

 

За:  13      Против: 0          Въздържал се: 0 

 

 

По предложението за присъствие на кметовете на общини на територията на 

Област Благоевград на заседание на Комисията по заетост за план-прием за 2018-2019 г. 

 

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=11022
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=11022
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=11022
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Гласували:  13 

 

За:  7     Против: 1        Въздържал се: 5 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ по точка 1: 

 

Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие с 13 

гласа приема Проекта и утвърждаването на държавния план-прием за учебната 

2017/2018 г. в паралелките за професионална подготовка в професионалните 

гимназии и в профилираните гимназии, в средните и в обединените и в паралелките 

за профилирана подготовка в професионалните и в профилираните гимназии, в 

средните и в обединените училища на територията на Област Благоевград (по 

предложението на РУО-Благоевград). 

 

Гласували: 13     

    

    За: 13                 Против: 0              Въздържали се : 0 

 

 

 

 

РЕШЕНИЯ по точка 2: 

 

1. Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие с 13 

гласа за, против 0    и въздържал се 0  приема предложението за вписване в 

протокола на г-н Марчев за Наредба № 4 (на Министерство на здравеопазването) 

от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които 

застрашават живота и здравето на децата и учениците. Да бъде отменена или 

доразвита. 

 

Гласували:  13 

 

За:  13     Против: 0       Въздържал се: 0 

 

 

2. Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие с 13 

гласа за, против 0    и въздържал се 0  приема предложението за вписване в 

протокола на г-н Марчев за Наредба № 1 (на МОН) от 16.01.2017 г. за условията и 

реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 

педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. Да бъде отменена или променена. 

 

Гласували:  13 

 

За:  13     Против: 0       Въздържал се: 0 
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3. Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие с 7 

гласа за, против 1    и въздържал се 5  приема предложението за присъствие на 

кметовете на общини на територията на Област Благоевград на заседание на 

Комисията по заетост за план-прием за 2018-2019 г. 

 

Гласували:  13 

 

За:  7     Против: 1       Въздържал се: 5 

 

 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, Заседанието бе закрито. 

 

 

 

Изготвил: 

Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС 

 

 

 

 

 

 

 

 


