ПРОТОКОЛ
№ РД-18-40/11.02.2021 г.

от проведено дистанционно заседание на постоянната Комисия по заетост към
Областния съвет за развитие на Област с административен център Кюстендил

Днес, 11.02.2021 г., от 13:30 часа се проведе дистанционно заседание на
Комисия по заетост към Областен съвет за развитие на област Кюстендил.
В заседанието, осъществило се чрез платформата за онлайн заседания и срещи
ZOOM, се включиха 23 от 32 членове на Комисията, както и г-жа Мая СтойчеваНиколова- Началник на Регионално управление на образованието /РУО/- Кюстендил,
служители на Регионално управление на образованието – Кюстендил, представители
на професионалните гимназии, профилираните гимназии и средните училища на
територията на областта.
Г-н Виктор Янев, областен управител и председател на Комисията по заетост
откри заседанието, поздрави включилите се участници и предложи следния дневен
ред:
1. Съгласуване на предложението за държавен план-прием за професионалните
гимназии, профилираните гимназии и средните училища от област Кюстендил
за учебната 2021/2022 година
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2. Разни
Предложението за дневен ред беше гласувано и прието единодушно.
По първа точка от дневния ред:
Г-н Янев даде думата на г-жа Силвия Тонева, да представи обосновка на
предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година.
Г-жа Тонева запозна членовете на Комисията с акцентите, които са залегнали в
предложението на РУО- Кюстендил и обясни, че е изготвено при спазване на
нормативните документи на база: предложения на директорите на училищата,
осъществяващи прием след завършено основно образование; броя на учениците в
седми клас през учебната 2020/2021 година; потребностите от подготовка на кадри
за приоритетни професионални направления в плановете за икономическо развитие
на общините в област Кюстендил и на област Кюстендил; становища на ДБТ-

Кюстендил и ДБТ- Дупница за търсените професии на пазара на труда; становища на
кметовете на общините в област Кюстендил (предложението за план-прием на всяко
училище е съгласувано с кмета на съответната община); подадените заявки за
обучение по специалности от професии за нуждите на пазара на труда от отделни
работодатели и регионални звена за област Кюстендил на национално представените
работодателски организации; правилата за планиране, утвърждаване и реализиране
на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI
клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и
обединените училища за учебната 2021/2022 година; прогнозни целеви стойности по
индикатори
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осъществяващи прием след основно образование.
Предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година съдържа
37 паралелки, в това число: 24 паралелки за професионално образование /20
паралелки в дневна форма на обучение, 4 паралелки в дуална система на обучение/
и 13 профилирани паралелки в дневна форма на обучение /предприемачески – 1,
икономическо развитие – 1, чужди езици, английски/испански език – 1, чужди езици,
испански/английски език – 1, чужди езици, английски/немски – 2, математически – 2,
софтуерни и хардуерни науки – 2, природни науки – 2 и хуманитарни науки – 1/.
Г-н Янев даде думата на членовете на Комисията и присъстващите представители
на училища за мнения и предложения по представения план-прием за учебната
2021/2022 година.
Присъстващите не изказаха други мнения и нови предложения, поради което се
премина към гласуване.
Членовете на Комисия по заетост към Областния съвет за развитие, с 23 гласаЗА, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0, приеха следното:
РЕШЕНИЕ № 1:
На основание чл. 14а, ал. 4 от Закона за професионалното образование
и обучение и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование, Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие (ОСР)- Кюстендил, съгласува предложението на
Регионално управление на образованието – Кюстендил за държавен планприем за учебната 2021/2022 година.

По втора точка от дневния ред:
По молба на г-н Райчо Цветин – заместник областен управител, г-жа Мая
Стойчева- Николова представи информация относно нагласата на родителите за
извършването на антигенни тестове за COVID-19 на децата от област Кюстендил.
Поради липса на други предложения и изчерпване на дневния ред, г-н Янев благодари
на присъединилите се към онлайн участници и закри заседанието.
Приложение:

предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и

професии в профилираните гимназии, професионалните гимназии и средните
училища на областно ниво за учебната 2021/2022 година
Приложението е неразделна част от протокола.

Виктор Янев:………………..
Областен управител и
Председател на Комисия по заетост

Юлиана Хаджиева:……………………….
Секретар на Комисия по заетост и
Директор на ДБТ – Кюстендил

Изготвил:
Силвия Стоянова ………………………………
Младши експерт “АКРРДС“ при ОА Кюстендил

гр.Кюстендил
11.02.2021 г.

