РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ
ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

ПРОТОКОЛ
от заседание на Комисията по заетост
към Областния съвет за развитие
Днес, 03.02.2020 г. от 11 часа в зала „Струма”, находяща се на партерния
етаж в сградата на Областна администрация – Перник, се проведе заседание на
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, в следния състав:
Председател: инж. Емил Костадинов – Областен управител на област Перник
Зам.-председател: инж. Васил Павлов – Зам. областен управител на област Перник
Секретар: Росен Симеонов – Директор на „Бюро по труда” – Перник
Технически секретар: Ваня Банкова – Старши експерт „Регионално развитие”,
Областна администрация – Перник
Членове:
1. Юлиана Ефремова – Началник отдел «ОИМДДР», община Перник (съгласно
Пълномощно)
2. Людмил Николов – Началник отдел «КОСД», община Радомир (съгласно
Пълномощно)
3. Мария Добревска – Зам. кмет на община Брезник
4. Десислава Димитрова - Зам. кмет на община Трън
5. Мая Симеонова – Началник отдел ”Статистически изследвания – Перник”
6. Ваня Коконова – Началник РУО - Перник
7. Росица Симеонова – Старши експерт „ПОО“, РУО – Перник
8. Любомир Владимиров – Директор на «Инспекция по труда» - Перник
9. Анна Цветкова – Директор ОД „Земеделие” Перник

10. Красимира Василева – Главен експерт РДСП – Перник
11. Юлия Ганчева – Зам.-председател на СРС «Подкрепа» - Перник (съгласно
Пълномощно)
12. Симеон Илиев – Изпълнителен директор на РБЦ – Перник
Заседанието бе открито в 11 часа от председателстващия Комисията по
заетост към Областния съвет за развитие – инж. Емил Костадинов.
„Динамичното икономическо развитие ни подтиква да работим гъвкаво и да
съобразим план-приема на учениците в средните училища с нуждите в различните
сектори. Образованието е един от основните приоритети на правителството.
Голяма част от ресурсите са насочени за развитието на децата ни“- заяви инж.
Костадинов.
С наличие на кворум, заседанието продължи с представяне на дневния ред:
1. Обобщено предложение на Регионално управление на образованието –
Перник за държавен план – прием в профилираните, професионалните
гимназии, в средните и обединените училища в област Перник за учебната
2020/2021 г.
2. Провеждане на проучване за потребностите на работодателите от работна
сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта
3. Дискусия
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет с единодушие от членовете
на Комисията.
Инж. Васил Павлов даде думата по точка първа от дневния ред на г-жа
Ваня Коконова.
Г-жа Коконова изтъкна, че предложения от РУО Перник държавен план –
прием в профилираните, професионалните гимназии, в средните и обединените
училища в област Перник за учебната 2020/2021 г. е съобразен с приориттите на
Правителството за засилване на

професионалното

образование, подкрепа

на

дуалната система на обучение, STEM профили и професии, свързани с техника,
инженерни науки, математика. Предложението за държавен план-прием също така е
обвързано и с потребностите на пазара на труда.
„За наша радост директорите и педагогическия състав на училищата в област Перник
се съобразиха с тези приоритети и подготвиха съобразно тях своите заявки за
държавен план-прием. От тази година стартираме и една допълнителна дейност –
така наречения „допълнителен държавен план-прием“ за обединените училища,
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които приключват с първи гимназиален етап. В тази връзка са предприети мерки,
съвместно с Община Перник за преобразуване на Обединено училище „Темелко
Ненков“ в средно училище за да може учениците на това училище да продължат във
втори гимназиален етап.“ – допълни тя.
Г-жа Коконова предостави думата на г-жа Росица Симеонова – старши експерт
по

професионално

образование

и

обучение

в

Регионално

управление

на

образованието – Перник за представяне на обобщеното предложение на Регионално
управление на образованието – Перник за държавен план – прием в профилираните,
професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Перник за
учебната 2020/2021 г.
Г-жа Симеонова започна своето изявление с уточнението, че държавният
план-прием през учебната 2020/2021 г., както и предходните такива, се организира
съгласно правила, с които са запознати всички заинтересовани страни в процеса на
формиране на държавния план-прием.
Основните принципи и изисквания за изготвянето на балансиран планприем,

заложени

в

нормативните

разпоредби,

както

и

в

изпълнение

на

образователните политики, са:
-

съобразяване на план-приема със стратегиите, прогнозите, програмите и
плановете за развитие на общините и областта;

-

отчитане на състоянието на училищната мрежа и тенденциите относно броя на
учениците, завършващи основно образование по населени места и общини на
територията на област;

-

анализ на изпълнението на план-приема за предходните три години;

-

отчитане от една страна на заявките и становищата на работодатели и
работодателски организации, отразяващи потребностите на пазара на труда,
установените партньорски отношения и предлаганите възможности за добра
последващата реализация, а от друга - информирания избор на учениците и
родителите;

-

балансиране съотношението между профилирани и професионални паралелки
с постепенно повишаване процентното съотношение на приетите ученици в
VIII

клас

в

професионални

гимназии

и

паралелки

с

професионална

подготовка;
-

преструктуриране на приема по профили и професии в посока на STEM
профили и технически и ИТ професии, включително и в математически
гимназии.
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Г-жа Симеонова заяви, че за настоящата учебна година са били предложени
41 паралелки за държавен план-прием в профилираните, професионалните гимназии
и средните училища в Област Перник, а на практика са реализирани 39 (29
професионални и 10 профилирани), което е с 4 паралелки повече от предходната
учебна година. Общият брой на учениците в седми клас в общината през настоящата
учебна година е 964 – добави тя.
Предложението на РУО-Перник за държавен план-прием през уч. 2020/2021 г.
е за 39 паралелки, от които: 11 профилирани и 28 професионални паралелки.
За Община Перник се предвижда през новата учебна година да бъдат
разкрити 31 паралелки. Обучението на учениците ще се осъществява в следните
профили: „Чужди езици”, „Математически”, „Софтуерни и хардуерни науки“ и
„Природни науки”.
По думите на г-жа Симеонова обучението на учениците в паралелки с
професионална

подготовка

ще

се

осъществява

по

следните

специалности:

„Приложно програмиране”, „Системно програмиране“, „Организация на туризма и
свободното време”, „Банкова охрана и инкасова дейност”, „Спедиция, транспортна и
складова логистика“, „Производство на облекло и текстил”, „Телекомуникационни
системи”,

„Компютърна

техника

климатична,

вентилационна

„Интериорен

дизайн”,

и

и

технологии”,

хладилна

„Строителство

и

техника”,

„Топлотехника

–

„Автотранспортна

архитектура”,

„Компютърна

топлинна,
техника”,
графика”,

„Електрически инсталации”, „Парково строителство и озеленяване”, „Технология на
фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти”, „Електрообзавеждане на
производството”, „Икономическа информатика”, „Електронна търговия”, „Икономика
и мениджмънт”, „Компютърни мрежи“, „Производство на кулинарни изделия и
напитки”, „Производство на хляб и хлебни изделия”, „Туристическа анимация“ и
„Кетъринг”. Включени са три нови специалности за обучение на учениците:
“Системно

програмиране“,

„Металообработващи

машини"

и

„Съдебна

администрация".
За Община Радомир – 5 паралелки. Една с математически профил и четири
паралелки със следните специалности: „Приложно програмиране”, “Икономическа
информатика“, Промишлена електроника“, половин паралелка „Автотранспортна
техника“ и половин паралелка „Електрически превозни средства“, която специалност
е нова като за община Радомир, така и за област Перник.
За Община Брезник – 1 паралелка профил „Софтуерни и хардуерни науки“.
За Община Трън – 1 паралелка профил „Предприемачески“, като за първи път
в община Трън ще се осъществява обучение на ученици в такъв профил.
За Община Земен – 1 паралелка в специалност „Малък и среден бизнес“.
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За учебната 2020/2021 година прогнозната целева стойност за регион Перник
е 60,78% от общия брой ученици в профилирани и професионални паралелки в
областта да се запишат в STEM профил и професионални паралелки и 70,75 % от
общия брой ученици в профилирани и професионални паралелки - в професионални
гимназии и паралелки с професионална подготовка.
Инж. Павлов благодари на г-жа Симеонова за изчерпателната информация
относно държавния план – прием в профилираните, професионалните гимназии, в
средните и обединените училища в област Перник за учебната 2020/2021 г. и даде
думата на г-жа Коконова за коментар.
„Продължаваме да следваме приоритетите на Министерство на образованието.
За наша радост директорите и педагогическите

екипи в област Перник

се

съобразяват с тези норми. Партнираме си с институциите и бизнеса и се стараем
държавния план-прием да отговаря на потребностите на пазара на труда.” - уточни
г-жа Коконова.
Инж. Павлов подложи обобщеното предложение на Регионално управление
на

образованието

–

Перник

за

държавен

план

–

прием

в

профилираните,

професионалните гимназии и средните училища в Област Перник за учебната
2020/2021 г. на гласуване.
Членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие приеха с
единодушие предложеният от Регионалното управление на образованието - Перник
държавен план – прием в профилираните, професионалните гимназии и средните
училища в Област Перник за учебната 2020/2021 г.
Инж. Павлов даде думата по втора точка от дневния ред на г-н Росен
Симеонов.
Г-н Симеонов подчерта, че във връзка с чл. 10 от Закона за насърчаване на
заетостта предстои провеждането на първото за 2020 г. анкетно проучване на
проучване за потребностите на работодателите от работна сила. Проучването отново
ще е в онлайн вариант – заяви той. Допълни също, че формулярът е наличен на
сайта на Агенция по заетостта и ще бъде активен в периода от 03.02.2020 г. до
20.03.2020 г. Предстои изготвяне на заповед на Областния управител за състав на
работна група.
Поради липса на въпроси и коментари към трета точка от дневния ред, инж.
Павлов благодари на присъстващите и закри заседанието.
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