РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

УТВЪРЖДАВАМ:
БИСЕР МИХАЙЛОВ
Областен управител на област с
административен център Благоевград
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№ 99
Благоевград, 09.02.2018 г.
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Днес, 09.02.2018 г. /петък/ от 10:30 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР32/05.02.2018 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
2018/2019 г.
- Предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в
профилираните гимназии, в средните и обединените училища на областно
ниво.
- Справка за броя и баланса на учениците, завършващи VII клас, по общини за
2017/2018 г. по данни до 01.12.2017 г.
- Експертни оценки за предложените нови професии
2. Предложение за сформиране работна група, която да организира, координира
и проведе набирането на информация от работодателите в областта, чрез
анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила по
реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).
3.

Разни.

2700 Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 9
тел.: +359 (73) 88 14 01, факс: +359 (73) 88 14 03
E-mail: Info@bl.government.bg
Web: www.bl.government.bg

На заседанието присъстваха:
Председател: Бисер Михайлов– Областен управител на област с административен
център Благоевград.
Зам.-председател: Антоанета Янчева – 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. Станка Михова – Главен експерт в Регионална дирекция Социално
подпомагане
3. Любица Томова – Изпълнителен директор на СЮЗО
4.
Ромео Шатев – Представител на Търговско-промишлена палата –
Благоевград.
5. Емануил Манолов – Председател на РС на КНСБ - Благоевград
6. Ирина Андонова – Регионален секретар на КТ „Подкрепа“
7. Славянка Симитчийска – Директор, Дирекция „Инспекция по труда” Благоевград
8. Ивайло Златанов – Началник на РУО на МОН – Благоевград.
Без право на глас, но с право на мнение, на заседанието присъстваха:
Иван Стоянов - Заместник областен управител на област с административен
център Благоевград
Бонка Ичкова – СБУ КНСБ – Благоевград, Областен координатор и Председател
на комисията по образование към ОбС - Благоевград.
Методи Попов – Началник отдел „Инспектиране и организационно-методическа
дейност“ на РУО на МОН – Благоевград.
Владимира Караджова – Експерт в РУО на МОН – Благоевград
Областният управител Бисер Михайлов откри Заседанието на Комисията по
заетост към Областния съвет за регионално развитие и запозна присъстващите с
основанията за свикване на комисията:
- (чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с изготвянето и
утвърждаването на държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. по чл. 142,
ал. 3, т. 1 и т. 54 от Закона за предучилищното и училищното образование, в
съответствие 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. № 66-001/05.02.2018 г. от Началника на РУО-Благоевград
- на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, писмо с наш
вх. № 12-00-7/01.02.2018 г. от Изпълнителния директор на Агенцията по
заетостта.
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Отбеляза, че присъстват необходимия брой членове за провеждане на редовно
заседание на комисията.
Уточнено бе, че г- Стоянов, г-жа Ичкова, г-жа Караджова и г-н Попов ще участват
пълноценно в работата на комисията, но без право на глас.
Началникът на Регионално управление на образованието – Ивайло Златанов представи
анализ на състоянието на училищната мрежа във връзка с подготовката на проекта и
утвърждаването на държавния план на територията на Област Благоевград.
Училищата на територията на област - Благоевград, в които ще се осъществява
държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. по смисъла на Наредба №10/01.09.2016 г.
за организация на дейностите в училищното образование са 55 разпределени по следния
начин:
 професионални гимназии – 18;
 профилирани гимназии – 6;
 средни училища – 24;
 обединени училища – 7;
През учебната 2017/2018 година предстои да завършат седми клас (основно
образование) 2851 ученици, за сравнение през учебната 2016/2017 към същия период
при утвърждаване на държавния план-прием учениците в седми клас а били 2709.
Осъщественият държавен прием за учебната 2017/2018 г. в профилирани
гимназии, профилирани и професионални паралелки в средни училища и в
професионални гимназии, е както следва:
След завършен седми клас, за учебната 2017/2018 г. са утвърдени общо 121
паралелки. Реализираните паралелки са 113, като от тях 70 са профилирани, а 43
професионални. Закрити са 8 паралелки (5 профилирани и 3 професионални).
След завършен осми клас, в девети клас за учебната 2017/2018 г. са утвърдени
общо 68 паралелки, от които 36 професионални, 18 профилирани и 14 непрофилирани.
Реализираните паралелки са общо 63, като от тях 33 са професионални, 17 профилирани
и 13 непрофилирани.
За учебната 2018/2019 г. след завършено основно образование са заявени 67
профилирани паралелки с 5-годишен срок на обучение и 6 профилирани паралелки
с 3-годишен срок на обучение, както и 55 професионални паралелки, общо 128
паралелки.
Съгласно чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, броят на учениците в предлаганите
паралелки е съобразен с нормативи за максимален брой съгласно приложение № 7 – при
26 ученици.
За учебната 2018/2019 г. се предлагат следните нови професии/специалности:
- Професионална гимназия по електроника и енергетика, гр. Банско, по професия
«Приложен прогрограмист», специалност «Приложно програмиране“;
- Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост , гр. Благоевград –
професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“;
- Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „П. К.
Яворов“, гр. Гоце Делчев - професия „Агроеколог“ специалност „Агроекология“;
- Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р А. Златаров", гр.
Петрич, по професия «Приложен прогрограмист», специалност «Приложно
програмиране“;
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- Професионална гимназия по механоелектротехника , гр. Петрич - професия
„"Маникюрист- педикюрист"“, специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика“
Благоевградска професионална гимназия , гр. Благоевград,
- Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автомобилна мехатроника“.
За учебната 2017/2018 г. година е планирана и реализирана 1 паралелка след
завършено основно образование след осми клас във форма на обучение чрез работа
(дуална форма) в ЗПГ „Кл. Тимирязев“, гр. Сандански по професия „Готвач“,
специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“. За учебната 2018/2019
г. в дуална форма обучение са предложени 2 паралелки:
- по професия „Лозаровинар“, специалност „Лозаровинарство“ в ЗПГ „Кл.
Тимирязев“, гр. Сандански ;
- по професия „Моделиер – технолог на облекло“, специалност „Конструиране,
моделирани и технология на облекло от текстил“ в НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце
Делчев.
Предложенията на областно ниво за държавен план-прием по професии и
специалности за следващата учебна година са изготвени въз основа на направените
предложения от директорите на училища, съгласувани са с общините, с комисията по
заетостта към областния съвет и с регионалните структури на работодателите и са
съобразени с 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.
За учебната 2017/2018 година са били предложени 3 паралелки за задочна форма
на обучение. Поради липсата на кандидати са закрити и трите паралелки. За учебната
2018№2019 г. не е заявявана задочна и вечерна форма на обучение.
Разкриването на възможност за обучение в първи гимназиален етап в обединените
училища допълнително ще промени традиционната ориентация на учениците от тези
училища към близки професионални и профилирани гимназии. 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.
Във връзка с чл. 48, ал. 3, от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование, съгласно който държавният план-прием
определя броя на местата, на които се приемат ученици в V клас в профилирани гимназии
с профил „Математически" или „Природни науки", и в съответствие с чл. 52, ал. 1 т. 2 от
същата наредба, в РУО – Благоевград постъпиха предложения за утвърждаване на
държавен план-прием в следните две училища: ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев,
и ПМГ „Акад. С. П. Корольов“, гр. Благоевград. Съгласно чл. 50, ал. 3 от Наредба № 10
от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, броят на
местата по чл. 142, ал. 3, т. 5 от ЗПУО не може да бъде повече от 2 % от броя на
учениците, завършващи четвърти клас в областта, за съответната учебна година.
Съгласно данните в НЕИСПУО към 01.12.2017 г. броят на учениците, в четвърти клас в
областта е 3057. Общо за областта са предложени 2 паралелки – една паралелка в ПМГ
"Яне Сандански", гр. Гоце Делчев, и една паралелка в ПМГ „Акад. С. П. Корольов“, гр.
Благоевград с по 26 ученици - 52-ма ученици. Броят на местата отговаря на нормативното
изискване, като не надвишава 2% от 3057 ученици (61 ученици).
Обсъдени бяха исканията за утвърждаване на повече паралелки от наличността на
ученици за попълването им, но бе стигнато до извода, че е необходимо да се даде
възможност за по-голям избор на учениците, желаещи да кандидатстват за избраните от
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тях професионални направления. По този начин ще бъде предоставена възможност по
естествен път да отпаднат паралелки, за които няма да има кандидати.
Областният управител предложи да бъде подложен на гласуване държавния план
- прием за учебната 2018/2019 г.
Гласували: 11
За: 10

Против: 0

Въздържал се: 1

По втора точка от дневния г-н Михайлов информира членовете на комисията, че
на основание чл. 10, ал. 2 от ЗНЗ, Комисията по заетостта към Областния съвет за
развитие, два пъти в годината следва да набира, обработва и предоставя на Агенцията по
заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта.
Целта е, чрез проучване сред работодателите във всички области, да се получи реална и
конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на
търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните
приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на
образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за
развитие и на регионалните, областните и общински планове за развитие.
Във тази връзка Агенцията по заетостта разработи електронен анкетен формуляр,
предназначен за работодателите, който е публикуван на официалния сайт на Агенцията
по заетостта в рубриката: „Проучване за потребностите от работна сила“ и на сайта на
Областна администрация Благоевград.
В съответствие с чл. 7а от Правилника за прилагане на ЗНЗ /ППЗНЗ/ е определен
реда за провеждане на проучването и е необходимо:
1. Със заповед на Областния управител да се сформира работна група, в която, по
предложение на Комисията по заетостта, да се включат представители на: областната
администрация и на общините на територията на областта, териториалните поделения на
Агенцията по заетостта (Дирекция „Регионална служба по заетостта” и дирекции „Бюро
по труда”), областните структури на представителните организации на работодателите и
представителните организации на работниците и служителите и представители на
отраслови и браншови организации.
2. Работната група следва да организира, координира и проведе набирането на
информация от работодателите в областта, като предостави и разпространи сред тях
приложената към писмото анкета.
3. Предоставянето на анкетата да се извърши с Ваше съдействие, чрез
публикуване на информация за целта и достъпа до нея на сайта на областна
администрация, както и чрез представителите на организациите на работодателите, на
браншовите и отраслови организации и дирекции „Бюро но труда”, които следва да
препратят линк с анкетата, съответно, до своите членове, партньори и клиенти.
4. Анкетирането на работодателите да се извърши през м. февруари 2018 г., като
се насърчават максимален брой работодатели от частния и публичния сектор да се
включат в него.
5. Работната група да обработи анкетите и до 31.03.2018 г. да внесе обобщена
информация в Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие за обсъждане.
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6. В срок до 05.04.2018 г. председателят на Комисията по заетостта следва да
изпрати обобщената за областта информация за потребностите на работодателите до
централното управление на Агенцията по заетостта.
След разисквания, предложени за участие в работна група на територията на
Област Благоевград, която да организира, координира и проведе набирането на
информация от работодателите в областта, чрез анкетно проучване за потребностите на
работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) бяха:
Станислава Поповска – Директор, Регионална служба по заетостта – Благоевград
Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС, Областна администрация
Благоевград
Любица Томова – Изпълнителен директор на СЮЗО
Ромео Шатев – Представител на Търговско-промишлена палата – Благоевград.
Емануил Манолов – Председател на РС на КНСБ - Благоевград
Димитър Марчев – Председател на КТ „Подкрепа“
Гласували: 11
За: 11

Против: 0

Въздържал се: 0

РЕШЕНИЕ по точка 1:
Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие с 10
гласа за, против 0
и въздържал се 1 приема Проекта и утвърждаването на
държавния план-прием за учебната 2018/2019 г.
Гласували: 11
За: 10

Против: 0

Въздържали се : 1

РЕШЕНИЯ по точка 2:
1. Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие с 11
гласа за, против 0 и въздържал се 0 приема предложението за участие в работна
група, която да организира, координира и проведе набирането на информация от
работодателите в областта, чрез анкетно проучване за потребностите на
работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта
(ЗНЗ) на:
Станислава Поповска – Директор, Регионална служба по заетостта –
Благоевград
Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС, Областна
администрация Благоевград
Любица Томова – Изпълнителен директор на СЮЗО
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Ромео Шатев
– Представител на Търговско-промишлена палата –
Благоевград.
Емануил Манолов – Председател на РС на КНСБ - Благоевград
Димитър Марчев – Председател на КТ „Подкрепа“
Гласували: 11
За: 11

Против: 0

Въздържал се: 0

Поради изчерпване на дневния ред, Заседанието бе закрито.

Изготвил:
Станислава Поповска – Директор, Регионална служба по заетостта – Благоевград
Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция АКРРДС
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