
р 1 УБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 

Областн а ИIlИСТР ция
 

Б а евград
 

ПРОТОКОЛ 

Q 75 

0111 заседание нп Конисията по заетост "ри ОблаСl1111L1JI съвет зп региОflаЛ1l0 

развитие КЪJlI ОблаСl1l1lllЯ управител па област Благоевград 

нес. 27. 1.2012 о ина. на OCHoвall!le заповед ~ -РР-40 /25.0] .2012 . на 

Областния управи л Н' об аст лаг вград l' 13.30 ч. в з а N2.4 на О"" ластва 

ад lННИС раци я - Благо Вгрс с прове е ·щс дание н 1 мисията по заетос КЪМ 

бла ТШIЯ CЪB~T за разВlТтие с L L I-ШЯ дневен p~д: 

..	 т.] - СЪ<"ЛОСУ(Шllе lIа I7.'Ш/l-lIРU(!..\( за учебl/ата ]012120 I 3 го()шю ({ 
()ърJ/СЦGlIUIl7<: и o611{ul/c,,'U УЧII'Il/II(Ц. nрофеС//О1lLL/II/./ ('//'\/lICl3Ull, I1GfJ{L'II1.71.:11 З I 

npucJoour)QlI ~ 1IС1 ПРОФ ~CII{)/Ia?lla квUlllФUh"Сll/lIЯ (~ '0 и сп 'циССl/Il1те Y'ILU/l/lIf(/ 

в област Бшгоев<'РCI 

На заседанието присъстваха:
 

Прсдсе ат 1: 1 ст IIH Хаджи аев - об зстен) праВIJТ ;1 на обла т Благ ев а
 

ClcpCTap: Станис. aBG\ П пов ка - дир IПОР (Ia Дирекция "Регионална с ужба 

по зае спа" - гр. Б агоевград 

Ч	 снове: 

1. Жана 1 хова - старши експерт професи н 11 :1-разовани - РИО 

2. ДIIМИThР Марчев - предс\: ател на КТ 'Ло~ кр па" 

3. Петьг ПопаДJ<lИIl - щtр !Пор на Дир КЦИЯ "06 аСТI а IIН П~[{ЦI!Я О труда" 

4. Крu.симир Попов - пр седател на КНСБ 

5. Ру Iяна Петкова - ир к ор l1а Регионална \fрекщrя "Соцналн п 1l01\1aгaHe'" 

6. Ромео Шат в - предсе те на ПП - Бл, г свгра.д 

7. Цветанка Тер иi!скз - IЛ.екснерт в Облаегна ад 1ИllIIС ЦИЯ Б. агоевград 

8. Хрнст Лраб, ЖlIев - с '.експ р-г в Об астна Clд fНlIистрация Бла оевград 

ЗUCl!.ОШIII(f1110 OIl7k.pZi ('-1/ Xaa.JlC'lI,~(Jeo, I":'ШllO заnОЗ/lа J( JIIICl!)/m 1 с д/lеfJlIШI Р'д II ?О 

npICU.t/o.ICU за Уfl1ffър:JlсдавСlllе, Д/lС6"Ш/ ред се прие (' mJJlIIO .\111О3ШIСI1ШО 0111 

nрUСЪСIll (Лlfшnе. 

По т.1 от дllевНlIЛ ред: 

Z-fl Злаmаllов до ' ва пр д ко IИснята за бр я 11 ""аланса на ченнщгге, 

завършващи УП кл с 11 НОВНО р< 1 ваr-ше пl е уч бllата 201112012 г. и 
пр дл жение о Ja прне t в ъгжаВIIИ ге 11 оБЩIIНСКИ е )'ЧНЛllща пр з j '-rебшпа 

2700 Б.I;НОl:lJlра.l. 11;1. I соrfl,IIЗ\lflrШI<:1 H~ 9 
1'.1.: '359(7] 8XIIUI.tjJu".:+3-У(7З)1}8110J 

E-lll:Jil: ln((\I(~ll.g 1\~Гlllnt:l1t.b~ 

\\ll.:b: IVI\'II.Ы.Ц<JIt:mml.:lIt.!)g 



2012/201 Г. а област Благо вград. Той )'1·ОLШИ. че в края IIа уч бната година пр дст И 

а завършат седми к. ас 2720 уч ници, а САОБНО образ ва!"ше !VШI клас - 1499 
ученици. Г-н Златанов заяви. ч направените предложения о дир кторите на учи I1ща 

за чебната 2011/201 го ина а при СЛ дните rтapfu\<fe и: 

За учебната 2 12/2013 Г., ~ ед седми ас са предложени 36 профилнрани и 20 
пр феси налНИ \lаралелки, общо 5 като 27 от гях са в Благоев рад, при авършваrци в 

оБЩlIната 550 ученнци. JI основно образование а предл )[ ни 14 непрофиJtирш-Пl, 

18 пр филирани 11 4-3 пр Ф СИ н ни парал лки - бщ076. ВI lОчите но диа в 

оздраВИ'геJШО УЧИ ищ и"l а учеllИЦИ. завърши. п пу, Ilpll . авършващи 1495 ученици. 

Той п дчер а. че о 11 Бните изва \! от t!ЗвършеНlIте Д l\Iомента ейностп n 
прие 13 на учешщн а: 

1.	 Заявяван то на по·голям брой парал кн от реализиранит в пр Д одни 

IОДИШI при наБJlЮ авана тенденцня ШI на ШJlяване броя на LJепItЦlIте 

завършващи УП клас 11 основно образование отразява налнснран 

прием. За равнени - за уч бната 20101_011 г. ' ед основно обрззошшuе 

са реализирани 73 па ал лки, 2\ н са р ал из и paf-IИ, а учебната 2011/2 12 
г. еа утвърдени 79 паралелки, закрити са IЗ парал лк\!. е завършен 

сеДiШI клас, за уче ната 20 I0/2011 о yrвъpдeHH ~ 4 са закрити 9 паралел ки. 

а за 2011/2012 г. от угвърдеllИ 56 ПРОфlJЛИРШШ II професионални 

парал лки .а закрнти са 10. 
2.	 Обяв lIите много мета зQ кшIДН атстване с ,е завършен се ми кла и 

завършено основно обр овани ВОДИ д разпиJtЯване на ч Нl1ческия 

тенциал. до паралеЛКIf с .ШllIll\laJНI<: пълня М С - 18 ученицп, ко 

НОСИ раб TНJI ме T~ но н н си финансиран . 
J.	 Общият БРОII ученици, завършващи сновно р' овани през уч бнат 

2010/2011 г .. 201112012 г. Hi1 територията lIа обл cтra бележи неl1рекъснат 

спад. 

4.	 Пробл мъ r С ПРllема л дзавършено CJIOBHO образОВfUlие ще тава вс по

сериозен. тьи ка о р ят на приетпг ученици пр фнлираНII 11 

профеСIrОНални паралem<и сл седми клас се увеm!чава и на практика 

остават мног малко J ч НИllJi. КОИТО Щ КШLДи атстват Д осми лас. 

5.	 Запазване на теllдеuцията с намаляващите ученици неминуемо в ди Д 

нобходимос а опимизиран на 1ре)! ата в близко бъ еще. 

С ед I1редставеllИТ данни и станали г разис"вания, с формираха едните 

предл жения: 

1. Да предвидят в учебни [е пр гр 111 час в а пр феси н< 11 ори lJтираlI с 

I1редставитеЛI1 на бllЗIl са_ 13 '!lпелно 11 ПрШ<П1ЧGСКII П сещепия на мяст в час !IИ 

пrе приятия; 

2. Нач Ш1l<ЪТ на РИ н бо' )~имо а н са 11 -гале IН рав 1Ощия при 

опред пяне на парам трIlте на план-приема на съ Tl;ieTllaTCi учебна годипа~ 

3. Да се шrициира организирането на кръг а маса по пр б M11 на ср диото 

бразовани на областно равнище: 

4. Да се активизира в аИ;l.юдеЙствиет к!\!е в те I!а общини n оти ш ни lIa 
бразователните етрукту и Шl триторията на ВСЯ! а община 

Члеllовет на гоми ията прие. а е,J.ИI!ОДУШfIO предл ж нието на РИО за 

ържаВНIIЯ ПЛ~Ш-ПРllем а учебната 201212013 година в ърл,авни, бщински и 

Сllециални чилища за обла Блюоевград. Ко шията г ас ва пр . ожението за план 

приема ct бъд пре ставено за yrвъ ждаване т МИI-!Истьра на бразованието, 

младежта и науката. 

ПОfJtlдll uзчерпване на дnев""я ред г-II ХадJIСI/"'аев зш,р" заседанието, 

2/2 


