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П Р О Т О К О Л  

№ 87 

Благоевград, 27.01.2016 г. 

ОТ 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

Днес, 27.01.2016 г. /вторник/ от 11:00 часа, в изпълнение на Заповед № ОА-РР-

34/21.01.2016 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 2016/2017 година. 

2. Разни.  

 

 

На заседанието присъстваха: 

 

Председател: Бисер Михайлов – Областен управител на област с 

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

административен център Благоевград 

 

Секретар: Поради служебни ангажименти Станислава Поповска – Директор 

Регионална служба по заетостта – Благоевград отсъства и се замества от Петранка 

Таковска – Началник отдел „УЗ“, Регионална служба по заетостта – Благоевград.  

 

Членове: 
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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.  Петър Попадийн – Директор, Дирекция „Инспекция по труда” - Благоевград 

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

сладкарите – Благоевград. 

10.  Ивайло Златанов – Началник на РИО на МОН – Благоевград. 

11.  Бонка Ичкова – СБУ КНСБ – Благоевград, Областен координатор и 

Председател на комисията по образование към ОбС - Благоевград. 

12. Васил Мурджов – Регионален секретар към КТ „Подкрепа“. 

13. Бойко Стамболиев – Председател на Сдружение на частните предприемачи – 

Благоевград. 

14. Методи Попов – Началник отдел „Инспектиране и организационно-

методическа дейност“ на РИО на МОН – Благоевград.  

Областният управител Бисер Михайлов откри Заседанието на Комисията по 

заетост към Областния съвет за регионално развитие и запозна присъстващите с дневния 

ред. Със задоволство отбеляза, че всички членове на комисията присъстват и освен тях в 

заседанието ще участват и заинтересовани. Уточнено бе, че г-жа Ичкова и г-н Мурджов 

ще участват пълноценно в работата на комисията, но без право на глас, при гласуване на 

план-приема. Също без право на глас са и другите двама присъстващи г-жа Ерделска и 

г-н Попов. 

Заместник областният управител Асим Адемов призова да се съобразим с 

реалностите, предупреди за липса на обективен подход от страна на директорите на 

училища  и даде думата на Ивайло Златанов – Началник на РИО на МОН – Благоевград.  

Г-н Златанов направи следния анализ на състоянието на училищната мрежа и 

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

проекта и утвърждаване 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 2016/2017 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 - 3; Помощни 

училище – 2; Средни общообразователни училища – 23. 

2. През учебната 2015/2016 година предстои да завършат седми клас 2700 

ученици (плюс 24 ученици в ПУ), а основно образование - VІІІ клас – 

1596 ученици, за сравнение през учебната 2014/2015 са завършили 

съответно – VII клас -2707 ученици, VIII клас – 1573. 

3. За учебната 2016/2017 г. след завършен седми клас са заявени 34 

профилирани и 18 професионални паралелки, общо 52 паралелки. След 

основно образование са заявени 31 общообразователни паралелки, 18 

профилирани, 13 непрофилирани  и 41 професионални – дневна форма 

на обучение, от които 4 за ученици със СОП/една в ПГТЛП „Г. Делчев”- 

 

гр. Благоевград, една ЗПГ „Кл. Тимирязев” – гр. Сандански две в ПУ – гр. 

Гоце Делчев и с. Долно Драглище, общ. Разлог), общо за областта – 72 

паралелки. 
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4. За учебната 2016/2017 г. се предлагат следните нови 

професии/специалности: 

- Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, гр. 

Благоевград –– 581030 „Техник-реставратор”/„Архитектурна реставрация” 

- прием след седми клас 

- Професионална техническа гимназия, гр. Сандански – 482040 

„Организатор в интернет приложения”/„Електронна търговия” - прием 

след седми клас; 

- Неврокопска професионална гимназия „Д. Талев”, гр. Г. Делчев – 522010 

„Електротехник”/„Електрообзавеждане на производството” и 523050 

„Техник на компютърни системи”/„Компютърни мрежи” – прием след 

завършено основно образование; 

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

Яворов”, гр. Гоце Делчев – 623040 „Лесовъд”/„Горско стопанство” - прием 

след завършено основно образование. 

 

Приложение: Пълен текст на анализа (Приложение – Анализ на състоянието на 

училищната мрежа….) 

 

В заключение г-н Златанов 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. Проблемът с приема след завършено основно образование ще става все 

по-сериозен, тъй като броят на приетите ученици в профилирани и професионални 

паралелки след седми клас се увеличава и на практика остават много малко ученици, 

които ще кандидатстват след осми клас. Особено внимание обърна на нуждата от етична 

конкуренция между училищата, проблемите свързани с пълняемостта на паралелките, 

липсата на обективен подход от страна на директорите на училища и очакванията за 

закриване на паралелки. 

Г-н Адемов прикани присъстващите да вземат отношение и да зададат въпросите 

си към представителите на РИО – Благоевград. 

Първия въпрос дойде от Любица Томова – Изпълнителен директор на СЮЗО: 

„Колко ученици от други области кандидатстват в училища на територията на 

Област Благоевград?“ 

Методи Попов – Началник отдел „Инспектиране и организационно-методическа 

дейност“ на РИО на МОН – Благоевград, обясни, че се събират тези данни, но по 

неофициална информация са 30 – 35 ученика от областите Пазарджик и Кюстендил, като 

по-голяма част са от Област Кюстендил. Идват ученици от гр. Рила, с. Бараково и гр. 

Кочериново, но има и такива, които са граждани на Благоевград, но живеят в тези 

населени места, затова е необходим по-задълбочено проучване, което се прави в 

момента. 

Г-н Адемов: „Прави впечатление прекалената пълняемост на някои 

благоевградски училища“ 

Г-н Златанов – РИО е против прекалената пълняемост, защото това понижава 

качеството на учебния процес, затруднява работата на преподавателите и т. н., но реално 

всяка есен се повтаря това явление, с решение на Министъра на образованието за 

преместване. До този момент няма механизъм, който да предотврати процеса. 
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Г-н Шатев - Председател на Търговско-промишлена палата – Благоевград: „Едно 

си говорим, друго е в действителност. Излизащите от средното образование не са добре 

подготвени за бизнеса. Има много безработни и в същото време недостига се дължи на 

слабата подготвеност или ниското заплащане.“ 

Всеобщо бе мнението за по-задълбочен анализ за необходимостта на пазара на 

труда и разкриването на паралелки. Да се работи в дългосрочен план и не за сметка на 

младите хора. В по-голяма степен да се отговори на потребностите и да се мисли за 

нуждите, да се подобри комуникацията между бизнеса и РИО и да се открият пресечни 

точки.  

Г-н Марчев коментира добрата работа на РИО – Благоевград, но това не винаги 

води до желаните резултати, защото от минали години за нуждите на тютюневия 

комбинат бяха открити паралелки, но не е кандидатствал нито един ученик.  

Началника на инспектората отбеляза, че е нужна и работа от страна на 

директорите на училища, да се провокира желанието на родители и ученици и да се 

кандидатства в паралелки, които предлагат актуални професии и след завършване могат 

да се влеят на пазара на труда. 

Петър Попадийн – Директор, Дирекция „Инспекция по труда” – Благоевград 

призова за по сериозна ангажираност на бизнеса и повече предложения от тяхна страна, 

по-добро заплащане, за да задържат специалистите на работа.  

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

сладкарите – Благоевград отправи предложение за следващ етап да се  разкрие паралелка, 

която да захрани пазара за хлебопроизводители и сладкари, с професионална работна 

ръка. 

 Областният управител предложи да бъде подложен на гласуване  ПРОЕКТА  НА 

ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН – ПРИЕМ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 

УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД. 

 

 

Гласували:  13 

За: 13      Против: 0        Въздържал се: 0 

 

Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие, във връзка с 

утвърждаване на план-приема за учебната 2016/2017 г., взе решение да предложи на 

министерството на образованието и науката да предприеме дейности за нормативни 

промени, отнасящи се до ограничаване възможностите за завишаване броя на учениците 

в паралелките, което да излезе от РИО на МОН – Благоевград. 

 

По втора точка от дневния ред бе разгледано предложение от Сдружение 

„Дружество за заетост на безработни лица –„ДЕМО“ за включване  в комисията по 

заетост. 

Бе обсъдено предложението, като първо бе подложено на гласуване да бъде 

отложено за следващо заседание: 

 

Гласували:  13 

За:  3      Против: 10       Въздържал се: 0 

 

 

Да бъде прието в Комисията по заетост към Областния съвет за регионално 

развитие Сдружение „Дружество за заетост на безработни лица –„ДЕМО“ 

Гласували:  13 

За:  2      Против: 8       Въздържал се: 3 
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РЕШЕНИЕ по точка 1: 

 

Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие с 13 
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 2016/2017 година.  

 

Гласували: 13     

    

    За: 13                 Против: 0              Въздържали се : 0 

 

 

Министерството на образованието и науката да предприеме дейности за 

нормативни промени, отнасящи се до ограничаване възможностите за завишаване 

броя на учениците в паралелките, което да излезе от РИО на МОН – Благоевград. 

РЕШЕНИЕ по точка 2: 

 

Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие с 8 гласа 

против,  2 за    и въздържал се 3  не приема Сдружение „Дружество за заетост на 

безработни лица –„ДЕМО“ да има представител в Комисията по заетост към 

Областния съвет за регионално развитие. 

 

Гласували:  13 

 

За:  2      Против: 8       Въздържал се: 3 

 

Поради изчерпване на дневния ред, Заседанието бе закрито. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


