РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

ПРОТОКОЛ
от заседание на Комисията по заетост
към Областния съвет за развитие
Днес, 13.02.2018 г. от 14 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. Васил Павлов – Зам. областен управител на област Перник
Секретар: Росен Симеонов – Директор на „Бюро по труда” – Перник
Технически секретар: Ваня Банкова – Младши експерт „Регионално развитие”,
Областна администрация – Перник
Членове:
1. Росица Рангелова – Началник отдел «УЧРД», община Перник
2. Любка Димитрова – Зам. кмет на община Радомир
3. Мария Добревска – Зам. кмет на община Брезник
4. Катя Божидарова - Зам. кмет на община Трън
5. Димитър Димитров - Зам. кмет на община Земен
6. Иво Симеонов – Зам. кмет на община Ковачевци
7. Мая Симеонова – Началник отдел ”Статистически изследвания – Перник”
8. Любомир Владимиров – Директор „Инспекция по труда” - Перник
9. Бойка Иванова – Началник отдел ОМДК, РУО - Перник
10. Анна Цветкова – Директор ОД „Земеделие” Перник
11. Красимира Василева – Главен експерт РДСП – Перник
12. Любомир Жотев – Председател на СРС „Подкрепа” – Перник
13. Симеон Илиев – Изпълнителен директор на РБЦ – Перник
14. Инж. Таня Каменова – Председател на камарата на строителите в Република
България, Областно представителство – Перник
15. Полина Маринова – Директор ДРСЗ – София
Заседанието бе открито в 14 часа от председателстващия Комисията по

заетост към Областния съвет за развитие – инж. Васил Павлов.
С

наличие

на

кворум,

заседанието

продължи

с

представяне

на

предварително заявения дневен ред:
1. Презентация на изпълнението на държавния прием за учебната 2017/2018
г. и новите предложения на професионалните гимназии за учебната 2018/2019 г. в
Област Перник
2. Обобщено предложение на „Регионално управление на образованието” –
Перник за държавен план – прием в профилираните, професионалните гимназии и
средните училища в Област Перник за учебната 2018/2019 г.
3.

Сформиране

на

работна

група

за

провеждане

на

проучване

на

потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване
на заетостта
4. Дискусия
Предложения дневен ред бе подложен на гласуване и приет с единодушие от
членовете на Комисията.
Инж. Васил Павлов даде думата по точка първа и втора от дневния ред на
г-жа Росица Симеонава – Старши експерт

«Професионално образование» в

„Регионален инспекторат по образованието” Перник.
Г-жа Симеонова поясни, че изготвянето и утвърждаването на държавния планприем по чл. 142, ал. 3, т. 1 и т. 5 от ЗПУО включва следното:
-

До 15 януари на текущата учебна година директорите на училищата
представят на началника на регионалното управление на образованието
мотивирани предложения относно броя на паралелките, броя на учениците и
профилите и специалностите от професии по форми на обучение, начин за
формиране на бала и определените балообразуващите предмети;

-

До 1 февруари началникът на РУО изготвя обобщено предложение за цялата
област след съгласуване на предложенията на директорите със съответните
общини и анализа на спецификата на областта.

-

До 15 февруари началникът на РУО представя обобщеното предложение на
комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие;

-

До 1 март началникът на РУО представя на министъра на образованието и
науката обобщеното предложение за държавния план-прием;

-

До 30 март държавният план-прием се утвърждава;

-

До 10 април на интернет страницата на РУО се публикува утвърденият планприем за всички училища в областта.
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Г-жа Симеонова акцентира върху предложените 39 паралелки, предложени за
държавен прием в профилираните, професионалните гимназии и средните училища в
Област Перник за учебната 2018/2019 г., които са с 11 паралелки по-малко в
сравнение с реализирания прием за текущата 2017/2018 г.
От изложената информация стана ясно, че баланса на учениците за прием в
осми клас през учебната 2018/2019 г. в сравнение с предходната учебна година ще
бъде с отрицателен знак (- 60 ученици).
За Община Перник се предвижда през новата учебна година да бъдат разкрити 30
паралелки с капацитет от 720 ученици. Обучението на учениците ще се осъществява
в следните профили: профил „Чужди езици” , профил „Математически” и „Природни
науки”. Обучението на учениците в паралелки с професионална подготовка ще се
осъществява

в

22

паралелки

по

следните

специалности:

„Екскурзоводско

обслужване”, „Приложно програмиране”, „Организация на туризма и свободното
време”, „Недвижими имоти”, „Банкова охрана и инкасова дейност”, „Шивачество”,
„Шлосерство”, „Телекомуникационни системи”, „Компютърна техника и технологии”,
„Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника”,
„Автотранспортна техника”, „Интериорен дизайн”, „Строителство и архитектура”,
„Компютърна

графика”,

озеленяване”,

„Електрически

„Металургия

производствата”,

на

„Технология

в

инсталации”,

черните

„Парково

метали”,

строителство

„Електрообзавеждане

биопроизводството”,

и
на

„Бизнес-администрация”,

„Икономическа информатика”, „Електронна търговия”, „Търговия”, „Икономика и
мениджмънт”, „Производство на кулинарни изделия”, „Производство на сладкарски
изделия” и „Кетъринг”.
За Община Радомир – общо 6 паралелки с капацитет от 144 ученици, от тях 5
параллелки
„Промишлена

в

следните

специалности:

електроника”,

„Компютърна

„Експлоатация

на

техника

и

технологии”,

автомобилния

транспорт”,

„Автотранспортна техника” и „Приложно програмиране” и 1 паралелка по профил
„Математически”.
За Община Брезник – 1 паралелка с капацитет от 24 ученици в профил
„Софтуерни и хардуерни науки”.
За Община Трън – 1 паралелка с капацитет от 24 ученици в профил „Хуманитарни
науки”.
За Община Земен – 1 паралелка с капацитет от 24 ученици в специалност
„Малък и среден бизнес”.
На територията на област Перник в част от професионалните гимназии, сред
които: Професионална гимназия по икономика гр. Перник, Професионална гимназия
по техника и строителство „Арх. Й. Миланов” гр. Перник, Професионална гимназия
по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски” гр. Перник, Професинална гимназия по
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енергетика и минна промишленост „Христо Ботев” гр. Перник, Технологична
професинална гимназия „Мария Кюри” гр. Перник, Техническа професионална
гимназия „Н. Й. Вапцаров” гр. Радомир и Професионална гимназия по транспорт
„Юрий Гагарин” гр. Радомир, ще бъдат разкрити паралелки за обучение чрез работа
или т. нар. дуална система на обучение.
Инж. Павлов благодари на г-жа Симеонова за изчерпателната информация
относно изпълнението на държавния прием за учебната 2017/2018 г. и държавния
план – прием в профилираните, професионалните гимназии и средните училища в
Област Перник за учебната 2018/2019 г. и подложи на гласуване първа и втора
точка от дневния ред.
Членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие приеха с
единодушие предложеният от Регионалното управление на образованието гр. Перник
държавен план – прием в профилираните, професионалните гимназии и средните
училища в Област Перник за учебната 2018/2019 г.
Инж. Павлов взе думата по точка трета от дневния ред, отнасяща се до
необходимостта от сформиране на работна група за провеждане на проучване на
потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване
на заетостта. Направено бе уточнението, че Агенцията по заетостта е дала указания
за начинът на провеждане на анкетното проучване. Инж. Павлов предложи
анкетирането да започне в най-кратки срокове и да продължи до 12-14.03.2018 г., а
до 16.03.2018 г. данните да бъдат обобщени на общинско ниво. В периода 1923.03.2018 г. да се проведе заседание на сформираната за целите на анкетирането
работна група, на което да бъдат обобщени данните за област Перник. Резултатите
да бъдат представени, дискутирани и приети на заседание на Комисията по заетост
към Областния съвет за развитие в срок до 31.03.2018 г.
Инж. Павлов предложи следните членове на работната група:
1. Росен Симеонов – Директор «Бюро по труда» - Перник
2. Ваня Банкова – Младши експерт – Областна администрация – Перник
3. Севделина Ковачева – Зам. кмет на община Перник
4. Любка Димитрова – Зам. кмет на община Радомир
5. Мария Добревска – Зам. кмет на община Брезник
6. Катя Божидарова - Зам. кмет на община Трън
7. Димитър Боянов - Зам. кмет на община Земен
8. Иво Симеонов – Зам. кмет на община Ковачевци
9. Любомир Жотев – Председател на СРС „Подкрепа” – Перник
10. Симеон Илиев – Изпълнителен директор на РБЦ – Перник
11. Мая Симеонова – Началник отдел „Статистически изследвания – Перник”
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12. Инж. Елена Симеонова - Камарата на строителите в Република България,
Областно представителство – Перник
13. Полина Маринова – Директор ДРСЗ – София
Предложението бе гласувано и прието от члановете на Комисията.
По точка трета от дневния ред на заседанието взе думата и г-жа Полина
Маринова – Директор ДРСЗ – София, за разяснение по отношение необходимостта от
анкетиране на работодателите за потребностите им от работна сила. Тя поясни, че
във връзка с промените в Закона за насърчаване на заетостта и правилника за
прилагането му, Комисиите по заетостта към Облъстните съвети за развитие ще имат
ангажимента два пъти годишно да провежда такъв вид анкетно проучване.
Анкетното проучване в настоящия му електронен вид е одобрено от Министерство на
труда и социалната политика. Целта на проучването е да извлече информация за
потребностите на работодателите от работна сила, от какъв тип кадри има недостиг
на пазара на труда и какво ще бъде търсенето на кадри в краткосрочен и
средносрочен

план.

На

база

тези

дани,

Агенция

по

заетостта

предвижда

предприемане на действия за корекция на негативните процеси на пазара на труда
(тук се визират обучения на кадри, преквалификация и др.)
Инж. Павлов предложи г-н Росен Симеонов – Директор «Бюро по труда» Перник и г-жа Ваня Банкова – Младши експерт – Областна администрация – Перник
да вземат участие в

информационната среща за целите на анкетирането,

организирана от Агенция по заетостта на 16.02.2018 г. в гр. София.
Решението бе прието от членовете на комисията.
Поради изчерпване на дневния ред инж. Павлов благодари на присъстващите
и закри заседанието.
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