
П Р О Т О К О Л  

№ 84 

 

Днес, 9 февруари 2018 г., се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към 

Областния съвет за развитие, на което присъстваха: 

1. Мария Пенева  – Областна администрация 

2. Мария Хубанова – Областна администрация 

3. Нела Рачевиц – Община Габрово 

4. Деница Вачкова – Община Дряново 

5. Красимира Йорданова – Община Севлиево 

6. Николина Николова – Община Трявна 

7. Лена Енева  – Дирекция „Бюро по труда” 

8. Катя Колева – Дирекция „Инспекция по труда” Габрово 

9. Теодора Андреева  – Регионална дирекция „Социално подпомагане” (пълномощно) 

10. Георги Цветков – отдел „Статистически изследвания - Габрово” 

11. Магдалена Василева – Общинско училищно настоятелство 

12. Галина Михнева – ГТПП 

13. Емануил Енев – ИСА Габрово (пълномощно) 

14. Пенка Попова – СРС на КТ „Подкрепа” (пълномощно) 

 

Присъстваха още: Иван Иванов – РС на КНСБ, Георги Маринов – началник на РУО - 

Габрово, Ивелина Ненова – старши експерт ПОО в РУО - Габрово и Цветомира Иванова, 

Областна администрация. 

 

След установяване наличието на кворум г-жа Пенева откри заседанието.   

С четиринадесет гласа „за” бе приет следният 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Съгласуване предложението на Регионалното управление на образованието за 

държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. 

2. Други 

 

По т.1 - Съгласуване предложението на Регионалното управление на образованието 

за държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. 

 

Председателят на ПКЗ даде думата на началника на РУО да запознае членовете на 

комисията с  предложението за държавен план- прием за учебната 2018/2019 г. 

 Г-н Маринов представи накратко предложението, като подчерта, че то в голяма степен е 

съобразено със заявките от страна на бизнеса. Предложени са 16 профилирани и 24 

професионални паралелки. В някои от училищата има групиране на 2 специалности в 1 

паралелка. По този начин ще се запазят професии и специалности в област Габрово. 

Планираното кореспондира със желанията на заинтересованите страни. Г-н Маринов изказа 

благодарност на общините за партньорството и добрата съвместна работа. 

 Г-жа Пенева прикани представителите на общините да изкажат становищата си по 

предлагания план-прием. 

 Г-жа Йорданова: Реализацията и предлагания план-прием се обсъждат в широк кръг. 

Трудно е на 100% да се засекат търсенията на бизнеса с това, което се предлага. Остава отворен 

въпроса как продължават младите хора след завършване на професионално образование – 

ориентират се към други професии или продължават за висше образование. След завършване на 

средното си образование малка част търсят реализация в общината. Подкрепям внесеното 

предложение от РУО-Габрово. 

 Г-жа Рачевиц: Почти същия процес на обсъждане, с провеждане на срещи-дискусии,   

протече и в община Габрово. Местата в планираните паралелки са повече от броя на 



зъвършващите ученици. Имаме пренос на ученици от други общини и малка част от други 

области. Има разнообразяване. Паралелките „строителен техник“ и „интериорен дизайн“ в СУ 

„Отец Пайсии“, част от държавния план-прием за настоящата учебна година се реализират 

успешно. Успешно се реализира и дуалното обучение в ПТГ „Д-р Никола Василиади“, има 

добра стиковка между ученици, работна среда, работници. Съотношението в план-приема за 

областта е разумно. Община Габрово подкрепя направеното предложение за държавен-план 

прием. 

 Г-жа Николова сподели, че процесът по планиране на приема е сходен с останалите 

общини. Много от младите хора в Трявна се насочват към образование в Габрово и Дряново. 

Подкрепям предложението на РУО-Габрово. 

 Г-жа Вачкова – Предложението за план-приема в община Дряново е съгласувано с 

работодателите и тристранния съвет. Предлагат се 3 професионални и 1 профилирана 

паралелки. От миналата година едната паралелка е с дуално обучение във ВСК „Кентавър“. По 

отношение на паралелката „сътрудник социални дейности“ се надяваме приемът в нея да се 

случи, защото реално има необходимост от такива кадри и реализация за завършилите 

специалността. Община Дряново подкрепя предложението. 

 Г-жа Василева изказа благодарност на РУО за това, че все по-добре планира и 

представя това, което трябва да се случи в областта. Това е и резултат от активизирането на 

връзките между училищата, бизнеса и РУО. Г-жа Василева акцентира на разпоредбите в ЗПОО, 

с които един възрастен човек, който е с основно образование и иска професионална 

квалификация не може да го направи, тъй като Закона изисква завършен мин. 10-ти клас за 

получаване на професионална квалификация. Хората участват в проекти, но понеже са с 

основно образование, след завършване те не могат да получат удостоверения. Г-жа Василева 

предложи, дали чрез медиаторството на Областна администрация или на РУО да се оформят и 

предложат в МОН промени в ЗПОО, така че определени социални групи да имат възможност за 

по-бързо овладяване на професия. 

 Г-н Маринов се ангажира да участва в изготвянето на предложение - списъка на МОН 

за първа степен на професионална квалификация да бъде приоритетно разгледан и разширен. 

 След приключване на обсъжданията г-жа Пенева подложи на гласуване следното 

решение “Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие съгласува 

предложението на Регионалното управление на образованието за държавния план-прием за 

учебната 2018/2019 г.“ 

Резултат от гласуването: общо гласували – 14, за – 14. 

Решението се приема. 

 

По т. 2 Други - Провеждане на проучване на потребностите на работодателите от 

работна сила 

 

Г-жа Пенева: С промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на 

заетостта, във връзка с провеждане на проучване на потребностите на работодателите от 

работна сила на Постоянната комисия по заетостта са възложени нови отговорности и задачи. 

Получените писма и указания от Агенцията по заетостта са ви изпратени по електронна поща. 

На днешното заседание трябва са направим предложения за конкретни участници в работната 

група. Работната група ще бъде сформирана със Заповед на Областен управител, като срока за 

издаване на заповедта е 10 февруари. Давам думата на г-жа Енева.  

Г-жа Енева: 2017 г. беше променен Закона за насърчаване на заетостта. Агенцията по 

заетоста, в сътрудничество с ПКЗ ще трябва два пъти годишно да провеждат анкета сред 

работодателите за нуждите им от работна сила. Представителите на бизнеса, читалища , НПО 

(всеки, който е работодател) могат да посочват директно в on-line анкетен формуляр обхвата, 

професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и 

специалисти. От понеделник ДБТ-Габрово започна да разпраща до картотекирани при нас 

работодатели информация за проучването. Анкетирането се провежда за пръв път и в този 

смисъл е пилотно. Планира се през лятото да бъде второто такова.  



Г-жа Пенева сподели, че линка към анкетата е публикуван на интернет страницата на 

Областна администрация, изпратено е и прессъобщение, като повечето електрони медии са го 

отразили. Г-жа Пенева прикани общините и другите организаци също да качат информация и 

линк към анкетата на своите интернет страници. След това Председателят на ПКЗ покани 

присъстващите да направят своите предложения за участници в работната група. 

Направени бяха следните предложения: 

 Владимир Костадинов, мл. експерт в дирекция УР - Община Габрово 

 Мая Михайлова, ст.експерт в дирекция ИХП -  Община Дряново 

 Маргарита Балджиева, гл. експерт социални дейности - Община Севлиево 

 Боян Грозев, специалист проекти и младежки дейности - Община Трявна 

 Лена Енева, Директор ДБТ - Габрово 

 Галина Михнева, Изпълнителен директор на ГТПП 

 Емануил Енчев, Секретар на ИСА - Габрово 

 Росица Йонкова, в.и.д. областен координатор на РС на КНСБ - Габрово 

 Светла Начева, председател на СРС на КТ Подкрепа – Габрово 

 Георги Цветков, началник отдел „Статистически изследвания – Габрово“ 

 

Г-жа Пенева уведоми присъстващите, че работната група ще бъде създадена със 

Заповед на Областен управител.  

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на ПКЗ беше закрито.  

 

На настоящото заседание бяха взети следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 1. Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие съгласува 

предложението на Регионалното управление на образованието за държавния план-прием за 

учебната 2018/2019 г. 

 

 

 

 

МАРИЯ ПЕНЕВА  (п) 
Заместник областен управител на Област Габрово и 

Председател на Постоянната комисия по заетост 

 

 

Изготвил протокола:  (п) 

Мария Хубанова 

Главен експерт в дирекция АКРРДС 

Секретар на Постоянната комисия по заетост 


