
 

 

 

 

 

 

 

 

РкД-36-3  

26.01.2016 г. 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за 

развитие на област Добрич 

 

 
Днес, 26.01.2016 г. от 14:00 часа в зала „Пресцентър” на Областна 

администрация Добрич се проведе заседание на Комисията по заетост. 
Заседанието председателства г-жа Детелина Николова  Областен 

управител на област Добрич. Присъстваха представители на: 
- общините в областта;  

- директори на: ДРСЗ-Варна, Инспекция по труда-Добрич, РДСП-

Добрич и Бюра по труда: Добрич, Генерал Тошево, Каварна и Тервел; 
- национално представени, регионални работодателски и 

синдикални организации.  
Срещата бе открита от г-жа Детелина Николова, която приветства 

присъстващите и отбеляза, че настоящото заседание се провежда въз 
основа на  изискванията на чл. 49, ал. 7 от Правилника за прилагане 

на Закона за народната просвета /ППЗНП/ и чл. 25, ал.4 на Закона за 
професионалното образование и обучение /ЗПОО/ и в отговор на 

постъпило писмо от началника на Регионален инспекторат по 
образованието-Добрич, относно представяне на предложение за 

държавен план-прием за учебната 2016-2017 г. 
Г-жа Николова  обяви следния дневен ред:  

1. Съгласуване на предложението за план-прием за учебната 
2016/2017 г.; 

2. Други. 

Дневният ред бе приет единодушно и по т. 1 думата бе дадена на 
д-р Христо Боев - началник на РИО. 

 Д-р Боев, преди за изложи предложението на РИО за държавен 
план-прием, запозна присъстващите с мотивите, на базата, на които е 

изготвен документът, според наложените изисквания на Министерство 
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на образованието и науката. Предложението за план-прием е изготвено 
на базата на: 

- Предложения на директорите на общински и държавни училища 
на територията на област Добрич; 

- Икономическите потребности на област Добрич; 
- Нуждите и търсенето на работници и специалисти от 

работодателски организации и бизнеса; 
- Демографската реалност – намаляващ брой ученици, 

завършващи седми клас и основно образование; 
- Наличие на материално-техническа база и квалифицирани 

преподаватели, за осъществяване на качествено професионално 

образование; 
- Възможност за по-голям избор на професии в професионалните 

гимназии; 
- Реализиран държавен план-прием за учебната 2015/2016 г. 

 Предложенията на директорите, които са внесени в РИО са 
изготвени на базата на решения от Педагогическите съвети, като са 

съгласувани със съответните финансиращи органи. Всички 
предложения отговарят на нормативно регламентираните изисквания. 

 Д-р Боев представи най-често търсените професии 
/специалности/, през предходните години, а именно: оператор в 

шевното производство, работници в обувната промишленост, 
камериерки, сервитьори, готвачи, бармани, продавач-консултанти, 

бизнес администрация и обслужване, механизатори, работници в 
строителството, дърводелци, мебелисти, заварчици, шлосери, стругари, 

фрезисти, електротехници. 

 Предложеният план-прием за учебната 2016/2017 г. е изготвен 
и балансиран на базата на брой завършващи ученици, като е даден 

приоритет на приема в професионални  гимназии и СОУ с паралелки за 
придобиване на професионална квалификация, с оглед по-успешната 

реализация за завършващите с придобита професия ученици. 
 Предложените от директорите професии са традиционни за 

областта и са свързани с икономическото развитие на региона, както и 
на наличието на материално техническа база в училищата. 

 В областта на туризма най-търсени са младите хора с професии: 
сервитьор, готвач, камериер, администратор, туроператор, които са с 

добро владеене на чужди езици. Предложените паралелки от 
професионалните направления свързани с туризма в областта са общо 

11 в 7 училища, като . 
 Паралелките от професионалните направления свързани със 

селското стопанство са значителна част от предложения прием. 

 В област Добрич съществуват 3 земеделски гимназии и 
професионална гимназия по ветеринарна медицина. Младите хора, 

притежаващи професии от тези професионални направления са търсени 
и с много добра реализация на пазара на труда в региона. 

 Изключително търсени на пазара на труда са професионалните 
шофьори и работници на пътно –строителна и подемно – транспортна 

техника- изучаващи се в ПГТОЛП. 
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 Д-р Боев сподели, че е изразена готовност от страна на фирмите 
за пълна реализация на завършващите ученици. 

Въпреки, че през настоящата учебна година поради липса на на интерес 
е закрита ПГСА има търсене на специалисти от професиите, по които е 

обучавало училището и те се предлагат от ПГМЕ „В. М. Ломоносов“. 
 Изразен е интерес от страна на ученици към професии от 

областта на счетоводството и икономиката, което се реализира във ФСГ, 
а повечето от завършващите продължават обучението си във ВУЗ 

 
 Д-р Боев отбеляза, че се запазва интереса на учениците към 

профилираното обучение в профилирани гимназии и СОУ. 

 Застъпени са следните профили: 
- Чуждо-езиков – 6 паралелки с английски, немски и френски 

език; 
- Изкуства – 3 паралелки – Музика и Изобразително изкуство; 

- Природо-математически – Информационни технологии, 
Математика и Биология; 

- Технологичен – Информатика, Информационни технологии и 
Програмни продукти и системи; 

- Хуманитарен – Български език и География. 
 Предложени са и 5 непрофилирани паралелки, като едната е за 

вечерна форма на обучение. 
 Председателят на Комисията по заетост благодари за 

представеното предложение за държавен план-прием 2016/2017 и 
подложи на обсъждане внесено предложение от директора на ЕГ „Гео 

Милев“, относно запазване на осъществения през 2015/2016 г. план – 

прием (шест паралелки в гимназията). 
 Г-жа Николова даде думата на членовете на Комисията за 

разискване на представеното предложение. 
 Г-жа Гинка Василева зададе въпрос относно какво би станало 

ако Комисията не удобри направеното от РИО Добрич предложение. 
 На въпросът, д- р Боев отговори, че предложението е изготвено 

на база проведени разговори с директорите на училища и обсъден на 
Комисия по образование, като е взето в предвид икономическото 

развитие на региона. Той поясни, че дори да не бъде съгласувано от 
Комисията, предложението ще бъде внесено в Министерство на 

образованието по начина, по който е изготвено. 
 Д-р Емилия Баева сподели мнение, че тревожната демографска 

картина за намаляване на броя на децата неминуемо ще доведе до 
намаляване броя на паралелките, но мнението на Община град Добрич 

е, че това трябва да става по естествен начин, т. е там, където 

намаляват децата, да намаляват и паралелките, да се следва 
потребността на учениците. 

 Началникът на РИО Добрич поясни, че ако това се случи, ще 
останат само най- предпочитаните училища и ще се затворят тези с по- 

малък интерес от страна на учениците. 
 След провеждане на кратки дебати, г-жа Детелина Николова 

помоли присъстващите да преминат към гласуване на предложения от 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
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Регионален инспекторат по образованието гр. Добрич план – прием 
2016/2017 г. 

 
С 16 гласа „ЗА”, 

2 гласа „ПРОТИВ”, 
2 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. 

 
 

След проведените разисквания, членовете на Комисията приеха 
следното: 

 Комисията по заетост съгласува предложението на началника 

на Регионален инспекторат по образованието - Добрич, за 
държавен план-прием по професии и специалности за учебната 

2016/2017 г., като предложението ще бъде предоставено от 
РИО за утвърждаване в Министерството на образованието. 

 
Таблицата със съгласуваното предложение за държавен план-

прием по професии/специалности и училища от област Добрич за 
учебната 2016/2017 г. е неразделна част от настоящия протокол и към 

нея, всички членове на Комисията е необходимо да напишат своите 
имена и да се подпишат. 

След приключване на обсъжданията по т. 1, председателят на 
Комисията приветства с добре дошъл директора на ДРСЗ Варна- г-н 

Пламен Начков и по т. 2 от дневния ред „Други“ даде думата на г-н 
Начков да сподели какви са очакванията в сферата на заетостта за 2016 

г. 

Директорът на ДРСЗ Варна уведоми присъстващите за настъпили 
промени в Закона за насърчаване на заетостта, както и за това, че е в 

процес на изготвяне Правилника за неговото прилагане. 
Както бе споменато и в хода на обсъжданията на новия план- 

прием, дуалното обучение е заложено в националния план за действие 
по заетостта 2016, като се сподели и добро сътрудничество между 

България и Германия в тази посока. 
На 02.02.2016 г. в град Добрич ще се състои подбор  на работни 

места в сферата на туризма. 
Заложени са нови мерки, насочени към частното трудово 

партньорство, като за първи път през 2016 г. предвидени нови стимули. 
Правителството на Република България прие Националния план за 

действие по заетостта за 2016 г., като са предвидените средства за 
финансиране са по- малко, в сравнение с миналата година. Предвижда 

се най- рано да стартират програмите за асистенти на хора с 

увреждания. 
През 2016 година ще стартира и нова програма ‚Помощ за 

пенсиониране“, за която е отпаднало изискването за стаж. 
Усвоени са средства от ЕСФ по схема „Младежка заетост“, но се 

отчита не – добра активност от страна на работодателите. 
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Г-н Начков приключи доклада с отбелязване на  мерките за 
обучение и заетост на възрастни а9над 29 години), с целева група 

продължително безработни. 
 

В заключение, г-жа Детелина Николова благодари на 
присъстващите за участието и закри заседанието, като пожела на 

всички успешна работа. 
 

 
Протоколът се състави в три еднообразни екземпляра, по един за 

Комисията по заетост, Министерство на образованието и науката и един 

за  РИО-Добрич. 
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