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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

МУСА ПАЛЕВ 

Областен управител на област с 

административен център Благоевград 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 82 

Благоевград, 28.01.2014 г. 

ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Днес, 28.01.2014 г. /вторник/ от 10:30 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР-

38/22.01.2014 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 2014/2015 година. 

2. Разни.  

 

 

На заседанието присъстваха: 

 
Зам.-председател: Костадин Дурчов – 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. Адрияна Кръстева – Експерт към Търговско-промишлена палата – 

Благоевград.  

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

6.  Димитър Марчев – Председател на КТ „Подкрепа“ 

8. Милка Янчева– Главен инспектор „Областна инспекция по труда” - 

Благоевград 

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

сладкарите – Благоевград. 

10.  Бойко Стамболиев – Сдружение на частните предприемачи – Благоевград. 

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

12.  Огнян Соколов - Началник на РИО на МОН – Благоевград. 

 

Заседанието откри Заместник областният управител Костадин Дурчов, който 

запозна комисията с дневния ред на заседанието и даде думата на Началника на РИО на 

МОН – Благоевград.  

Г-н Огнян Соколов -  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 2014/2015 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 – 2; Средни общообразователни 

училища – 23. 

2. През учебната 2013/2014 година предстои да завършат седми клас 

2891 ученици, а основно образование - VІІІ клас – 1693 ученици, за сравнение през 

учебната 2012/2013 са завършили съответно – VII клас -2981 ученици, VIII клас – 1512. 

3. За учебната 2014/2015 г. след завършен седми клас са заявени 38 

профилирани и 23 професионални паралелки, общо 61 паралелки. След основно 

образование са заявени 36 общообразователни паралелки, 17 профилирани, 19 

непрофилирани  и 43 професионални, от които 3 за ученици със СОП (една в ПГТО, 

две в ПУ – гр. Г. Делчев и с. Долно Драглище, общ. Разлог), общо 79 паралелки. 

4. За учебната 2014/2015 г се предлагат следните нови 

професии/специалности: 

- Благоевградска професионална гимназия, гр. Благоевград – техник по 

транспортна техника/автомобилна мехатроника, след завършено основно 

образование; 

- Професионална гимназии по текстил и облекло, гр. Благоевград – 

ресторантьор/кетъринг – след завършен VII клас; 

- Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „П. Кр. 

Яворов”, гр. Гоце Делчев – монтьор на транспортна техника/автотранспортна 

техника; 

- Професионална гимназия по транспорт, гр. Разлог – икономист/икономика и 

мениджмънт. 
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5. Съгласно писмено искане на изпълнителния директор на 

„Благоевград –БТ” АД от Благоевградска професионална гимназия са заявени две 

паралелки, както следва: 

- след завършен VII клас – техник по автоматизация (автоматизация на 

непрекъснати производства); 

- след завършено основно образование – машинен техник (технология на 

машиностроенето). 

6. Видно от предложените заявки от училищата в Приложения №4-00 

и №4 ПОО и анализът на данните от Приложения №3.1-00, №3.2-00 И №2 ПОО, 

директорите на училища в общини Благоевград, Банско и Разлог предлагат обем 

паралелки, несъобразен с броя на завършващите през 2014 г. учениците, и изпълнения 

прием за миналата учебна година.  

Предложенията за държавен план-прием по професии и специалности за 

следващата учебна година са направени съобразно утвърдения от министъра на 

образованието списък на професиите за професионално образование и обучение и в 

стремеж за съобразяване с търсенето на кадри на пазара на труда. Избегнато е 

предлагането на прием по едни и същи професии и специалности в две или повече 

училища в една и съща община. Запазва се броя на заявените професионални паралелки 

за задочна форма на обучение.  

В заключение г-н Соколов 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. 

Предложение за един бъдещ етап направи г-н Петър Иванов – Председател на 

Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите – Благоевград: Да се разкрият 

нови паралелки в Професионалната гимназия по текстил и облекло със специалности, 

който да захранят пазара за хлебопроизводители и сладкари, с професионална работна 

ръка.  

Г-жа Жана Техова – Старши експерт ПО на РИО на МОН – Благоевград, обясни 

какви са трудностите с такива паралелки в Петрич, но обеща да съдейства при 

евентуално предложение от работодатели хлебопроизводители и сладкари, ако не всяка 

година, то поне през 2 (две) години да се създадат паралелки (на ротационен принцип – 

в зависимост от търсенето на такава работна ръка и ангажиментите на работодателите 

към учениците за бъдеща работа). 

Г-н Димитър Марчев – Председател на КТ „Подкрепа“ зададе въпрос към 

Началник на РИО на МОН – Благоевград: Дали е кампанийна заявката за ученици 

на„Благоевград –БТ” АД?  

Началникът на РИО на МОН – Благоевград отговори, че в досегашните контакти 

в писмена и устна форма е проявена активност от „Благоевград –БТ” АД, инициативата 

е от тяхна страна и по предварителни данни, за развитие на предприятието ще са им 

нужни специалисти.   

Костадин Дурчов – Заместник областният управител на Област с 

административен център Благоевград, съобщи за предстоящо гласуване на промени в 

Закона за образованието, в изпълнение на програмата на Правителството, а именно: 

стажовете на учениците да са платени и да се зачитат за трудов стаж, което от своя 

страна ще привлече повече млади хора да се ориентират към дадена професия на един 

по-ранен етап.   
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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. 

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

 

Гласували: 13      Против: 0              Въздържали се : 0 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред, Заседанието бе закрито. 

 

 

 
Изготвил: 

Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС 


