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П Р О Т О К О Л  

№ 85 

Благоевград, 27.01.2015 г. 

ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Днес, 27.01.2015 г. /вторник/ от 11:00 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР-

16/21.01.2015 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 в 

държавните и общинските професионални гимназии, професионални 

училища, паралелките за придобиване на професионална квалификация в 

СОУ и специалните училища през учебната 2015/2016 година. 

2. Разни.  

 

 

На заседанието присъстваха: 

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

административен център Благоевград 

 

Секретар: Станислава Поповска – Директор Регионална служба по заетостта – 

Благоевград.  
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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.  Ромео Шатев – Председател на Търговско-промишлена палата – Благоевград.  

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

6.  Димитър Марчев – Председател на КТ „Подкрепа“ 

8.  Кирил Петров – Главен инспектор, Дирекция „Инспекция по труда” - 

Благоевград 

9.  Петър Иванов – Председател на Регионален съюз на хлебопроизводителите и 

сладкарите – Благоевград. 

10.  Жана Техова – Старши експерт ПО на РИО на МОН – Благоевград. 

11.  Бонка Ичкова – СБУ КНСБ – Благоевград, Общински съветник. 

12. Ирина Андонова – СО към КТ „Подкрепа“ - Благоевград 

 

Заседанието откри Заместник областният управител Асим Адемов, който запозна 

комисията с дневния ред на заседанието и даде думата на г-жа Жана Техова, Старши 

експерт към РИО на МОН – Благоевград.  

Уточнено бе, че г-жа Ичкова и Андонова ще участват пълноценно в работата на 

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

Г-жа Техова -  направи следния анализ на състоянието на училищната мрежа и 

мотиви за решение на комисията в РИО - Благоевград във връзка с подготовката на 

проекта и утвърждаването на държавния план – прием в държавните и общинските 

училища за учебната 2015/2016 година: 

1. Училищата на територията на област - Благоевград, в които ще се 

осъществява държавен план-прием за учебната 2014/2015 г. по смисъла на Наредба 

№11/28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища са 

разпределени по следния начин: Професионални гимназии – 17; Профилирани гимназии 

– 4; Гимназии - 2; Помощни училище – 3; Спортно училище – 1; Средни 

общообразователни училища – 23. 

2. През учебната 2014/2015 година предстои да завършат седми клас 

2668 ученици, а основно образование - VІІІ клас – 1537 ученици, за сравнение през 

учебната 2013/2014 са завършили съответно – VII клас -2891 ученици, VIII клас – 1667. 

3. За учебната 2015/2016 г. след завършен седми клас са заявени 35 

профилирани и 20 професионални паралелки, общо 55 паралелки. След основно 

образование са заявени 34 общообразователни паралелки, 19 профилирани, 15 

непрофилирани  и 36 професионални, общо 70 паралелки.  

Пълен текст на анализа (Приложение – Анализ на състоянието на 

училищната мрежа….) 

В заключение г-жа Техова обобщи, че  от направения анализ на предложенията за 

прием на ученици след седми клас и завършено основно образование в 

общообразователните и професионалните училища на областта се откроява липсата на 

обективен подход на директорите при планирането на ежегодния прием на ученици. Това 

несъмнено ще доведе до закриване от страна на Регионален инспекторат по образование-

Благоевград на определен брой паралелки в различните етапи на класиране и записване 

на учениците. 

Г-н Петър Иванов – Председател на Регионален съюз на хлебопроизводителите и 

сладкарите – Благоевград, който миналата година изрази желание да се разкрият нови 

паралелки в Професионалната гимназия по текстил и облекло със специалности, който 
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да захранят пазара за хлебопроизводители и сладкари, с професионална работна ръка. Бе 

изненадан, че след срещи с директора и ръководството на тази гимназия, които са поели 

ангажимент да  заявят такава паралелка, не са го направили. И предложи това да се случи 

за следващата учебна година, като сподели, че те разполагат с база, възможност да 

извозват учениците за провеждане на стаж. 

Г-н Асим Адемов – Заместник областен управител на област с административен 

център Благоевград. Предложи от следващата учебна година да се правят предварителни 

срещи в Областна администрация Благоевград, в които да вземат участие директори на 

училища, кметове, работодатели, синдикати и родители. Да се разглеждат 

предложенията на бизнеса. По този начин ще има по-ясна картина за необходимостта на 

пазара на труда, възможностите и условията в училищата и подкрепата на местната 

власт. Да се съобразяваме с учениците и възможностите им за реализация. 

Г-н Емануил Манолов – Председател на РС на КНСБ – Благоевград, подкрепи 

това предложение, като допълни, че съвременното развитие изисква да се намерят такива 

форми, да се чуят различни мнения, за да се вземат мерки за постигне на по-висока 

ефективност. 

Г-н Ромео Шатев – Председател на Търговско-промишлена палата – Благоевград, 

предложи промяна на закона: „Всички училища да са частни финансирани от на 

държавата. Имената на гимназиите да съответства на това, което се изучава в нея“ 

След кратка дискусия за предстоящи промени в законодателството, г-н Димитър 

Марчев – Председател на КТ „Подкрепа“, привлече вниманието на членовете на 

комисията към дневния ред. Според него, така предложения план-прием е добър, но от 

това заседание и видно, че е необходим дебат по проблемите на образованието. 

Г-жа Жана Техова предложи да се замислят: „Къде учат техните деца“ 

Г-жа Любица Томова – Изпълнителен директор на СЮЗО – „Как се работи с 

родителите, къде са те? Да се включат, като страна в работата“, говори и за негативите 

на делегираните бюджети, сподели своя опит и даде примери за желанието на учителите 

да не се съобразяват с потребностите на учениците, а да работят по Разпределенията, 

които правят в началото на учебната година.  

Бонка Ичкова – СБУ КНСБ – Благоевград – отговори, че проблемът идва и от 

начина на проверяване, защото той е само на документална основа. 

Г-н Асим Адемов – Изказа опасения, че приема след 7 клас се превръща в „лов“ 

на ученици. Изказа мнение, че тази година е направено сравнително добро балансиране, 

но да се даде шанс и на ПГ по Транспорт в гр. Разлог, които разполагат с изключителна 

база и са заявили паралелка „Оперативно счетоводство“ – прием след 7 клас, което да 

бъде подложено на гласуване. 

Г-н Ромео Шатев – счете, че не е необходимо, още повече, че това е гимназия по 

транспорт не по икономика и щяло да е във вреда и на ученици и училище. 

Предложението(на г-н Адемов) бе подложено на гласуване: 

В ПГ по Транспорт в гр. Разлог да бъде одобрен, заявения от тях прием на 1 

паралелка след 7 клас, специалност „Оперативно счетоводство“ 

Гласували:  11 

За: 9       Против: 1         Въздържал се: 1 

 

Г-н Шатев – против. 

Г-жа Техова – въздържал се. 

 

Г-н Манолов – поиска да бъде разяснено как се подхожда при наличие на деца с 

специфични потребности. 

Г-жа Техова – „Дава се възможност във всяка паралелка да има до 5 деца със 

специални потребности. Някои от тях са със силно ограничени професионални 
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възможности, а други са със сериозни заболявания в тежка форма и това не им позволява 

да се реализират. 

След това се премина към гласуване на Проекта и утвърждаването на държавния 

план – прием в държавните и общинските професионални гимназии, професионални 

училища, паралелките за придобиване на професионална квалификация в СОУ и 

специалните училища през учебната 2014/2015 година и поправката (В ПГ по Транспорт 

в гр. Разлог да бъде одобрен, заявения от тях прием на 1 паралелка след 7 клас, 

специалност „Оперативно счетоводство“) 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие с 9 гласа 

приема Проекта и утвърждаването на държавния план–прием в държавните и 

общинските професионални гимназии, професионални училища, паралелките за 

придобиване на професионална квалификация в СОУ и специалните училища през 

учебната 2015/2016 година и поправката (В ПГ по Транспорт в гр. Разлог да бъде 

одобрен, заявения от тях прием на 1 паралелка след 7 клас, специалност 

„Оперативно счетоводство“).  

 

Гласували: 11     

    

 За: 9       Против: 1              Въздържали се : 1 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, Заседанието бе закрито. 

 

 

 
Изготвил: 

Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС 


