№ РкД-36-12
21 .02.2018 г.

ПРОТОКОЛ
от работно заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за
развитие на град Добрич
Днес, 21.02.2018 г. от 1000 часа в зала „Пресцентър” на Областна
администрация Добрич се проведе работно заседание на Комисията по заетост с
председател г-н Ж. Желязков – Заместник областен управител на област Добрич,
участие в работата взе и Областният управител Красимир Кирилов.
На заседанието присъстваха:
Приложен присъствен лист.
Работното заседание бе открито от Заместник областният управител г-н
Живко Желязков, който приветства присъстващите и отбеляза, че настоящото
заседание се провежда въз основа изискванията на чл.52, ал.1, т.3 и т.4 от
Наредба 10/01.09.2016 г. за организиране на дейностите в училищното
образование, във връзка с необходимостта от представяне и обсъждане на
предложението на Началника на РУО-Добрич за държавен план-прием 2018/2019
г. в училищата на територията на Област Добрич на заседание на Комисията по
заетост, и спазването на графика за защита на план-приема в Министерство на
образованието и науката. Също така заседанието на Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие е в отговор на постъпило писмо от Жоро Тошков,
началник на Регионално управление на образованието – Добрич / РУО – Добрич,
входирано в деловодството на Областна администрация - Добрич с вх.№ РкД-3612 от 08.02.2018 г. На вниманието на членовете на комисията, определена със
Заповед ОКД-09-02-2 /09.02.2018 г. (по електронен и официален път) с писмо
изх.№РкД-36-12 от 09.02.2018 г. е изпратено уведомително писмо, включващо и
материали, свързани с план – приема.
Съгласно заповедта, покани за участие са отправени към - кметове на
осемте общини на територията на област Добрич, Инспекция по труда,
Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция регионална служба по
заетост – Варна, Дирекции бюра по труда: гр. Добрич, гр. Генерал Тошево, гр.
Каварна и гр. Тервел. Покани са получили национално представени, регионални
работодателски и синдикални структури, като: Търговско промишлена палата,
Стопанска камара, Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Синдикален
регионален съюз Подкрепа – СРС „Подкрепа“ и Конфедерация на независимите
синдикати в България. „КНСБ“.
Г-н Ж. Желязков обяви следния дневен ред:

1 т. Представяне и обсъждане на предложението за държавен план-прием
2018/2019 г.
/ докладчик: представител на РУО – Добрич /
2 т. Други.
Дневния ред бе приет единодушно, след което г-н Желязков даде думата на
г-н Жоро Тошков – началник на Регионално управление на образованието Добрич.
Г-н Тошков представи предложението за план-прием в училищата в
областта за новата учебна година. Той сподели, че са отчетени желанията на
директорите на средни и професионални училища, но отбеляза, че предложеният
план-прием е съобразен и с броя на децата.
По повод посещението на Министъра на образованието и науката г-н
Красимир Вълчев, г-н Жоро Тошков сподели, че се очаква първата визита на
образователния министър в петък да е в с. Дуранкулак. За училището в селото от
МОН са предоставени средства за ремонт и министърът ще се информира къде
са заложени финансите. В 14.00 часа в петък е предвидена и среща с екипа на СУ
“Димитър Талев“, а по-късно министър Вълчев ще събере на съвещание
директори на училища и детски градини. Всичко това ще се осъществи, само ако
здравословното състояние на Красимир Вълчев позволи планираната
предварително визита.
На вниманието на членовете на Комисията бе предложен за одобрение
план-прием, запазващ в структурата си досега съществувалите профили в
професионалното образование, заяви старши експертът в РУО- Добрич Калоян
Койчев. Той отбеляза, че в проекта има баланс по отношение на приема на
територията на всички общини в областта, като добави, че единствено проблем
има в Община град Добрич, където се очертава недостиг от 147 ученици, спрямо
паралелките в средните и професионални училища. От есента в СУ „Св. Св.
Кирил и Методий" ще има две паралелки - „Икономическо развитие" и
„Хуманитарни науки". Три ще бъдат паралелките в СУ „Св. Кл. Охридски" „Изкуства", „Графичен дизайн" и „Танцьор български танци". Във всички други
училища приемът се запазва с непроменен брой паралелки. Г-н Койчев отбеляза,
че съществуват проблеми със задочната форма на обучение, както и липсата на
вечерно обучение на територията на областта (ръководството на СУ „П. Р.
Слаавейков“ са отказали да сформират вечерна форма на обучение за
предстоящата учебна година).
Г-н Тошков допълни, че разрешаването на две пълни паралелки с профили
„Графичен дизайн" и „Танцьор български танци" в СУ „Св. Кл. Охридски" е
следствие от разговор с министъра на образованието Красимир Вълчев и
заместник-министъра Таня Михайлова и предостави думата на членовете на
комисията за въпроси и предложения.
Г-жа Нела Неделчева – член на ИС на СРС „Подкрепа“ Добрич, попита
какво е наложило в последния момент да се увеличат паралелките на двете
училища на територията на град Добрич.
Г-н Тошков отговори, че промените са настъпили следствие постъпилите
желания на училищата и направените след това консултации с МОН.
Д-р Баева – зам. кмет в Община град Добрич, предложи в бъдеще да се
наблегне на работата по по-атрактивното представяне на професионалните
гимназии, за да бъдат желано място за учене от родители и ученици.
Директорът на „Бюро по труда" Добрич г-н Васил Сивков отбеляза, че в
момента се извършва допитване до бизнеса за нуждата му от кадри и изрази
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мнение, че е важно при изготвянето на проект за план-прием да се взема под
внимание и потребността на реалната икономика от специалисти и работници,
защото в противен случай образователната система произвежда или хора, които
емигрират, или трайно безработни.
След провеждане на кратка дискусия г-н Желязков помоли
присъстващите да преминат към гласуване на предложения от РУО - Добрич план
– прием за учебната 2018/2019 г.
Правото си на глас упражниха 18 члена на Комисията по заетост.
„ЗА“ – 17

„ПРОТИВ“ – 1

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0

С кворум от гласуването се съгласува предложението на началника на
Регионално управление на образованието Добрич, за държавен план-прием по
професии и специалности за учебната 2018/2019 г., като предложението ще бъде
предоставено от РУО Добрич за утвърждаване в Министерство на образованието
и науката.
В заключение г-н Живко Желязков, благодари на присъстващите и закри
заседанието, като пожела успешна работа.
Присъствения лист е неразделна част от този протокол, като всички
членове вписват своите имена и поставят подписа си.
Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра по един за
Министерство на образованието и науката, Комисията по заетост и Регионално
управление на образованието Добрич.

Изготвил:
Надежда Михайлова
Младши експерт в дирекция АКРРДС

Съгласувал протокола:
Живко Желязков
Зам. областен управител и
Председател на Комисията по заетост
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