
 

 
 

П Р О Т О К О Л 

№ РД-18-29/11.02.2022 г. 

от проведено дистанционно заседание на постоянната Комисия по заетост към Областния 

съвет за развитие на Област с административен център Кюстендил 

 

 

Днес, 11.02.2022 г., от 11:00 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 20 от 31 членове на Комисията, както и г-жа Мая Стойчева-Николова- 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, представители на 

работодателски организации. 

Г-жа Катя Димитрова, областен управител и председател на Комисията по заетост откри 

заседанието, поздрави включилите се участници и предложи предварителния дневен ред на 

заседанието да бъде допълнен с две точки, а именно: 

1. Съгласуване на предложението за държавен план-прием за професионалните 

гимназии, профилираните гимназии и средните училища от област Кюстендил за 

учебната 2022/2023 година 

2. Предложение от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“-Кюстендил за изменение на Наредба 

№ 10/2016 на МОН за организация на дейностите в училищното образование 

3. Съгласуване на предложението за държавен план-прием в V клас с профил 

„Математика“ на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“-Кюстендил 

4. Разни. 

Предложението за дневен ред беше гласувано и прието единодушно. 

 

По първа точка от дневния ред: 

Г-жа Димитрова даде думата на г-жа Силвия Тонева, да представи обосновка на 

предложението за държавен план-прием за учебната 2022/2023 година. 

Г-жа Тонева запозна членовете на Комисията с успешно реализирания прием за 

учебната 2021/2022 година и представи предложението за държавен план-прием за 

учебната 2022/2023 година: 38 паралелки, в това число: 25 паралелки за професионално 

образование /23 паралелки в дневна форма на обучение, 2 паралелки в дуална система на 

обучение/ и 13 профилирани паралелки в дневна форма на обучение /чужди езици, 

английски/испански език – 2, чужди езици, испански/английски език – 1, чужди езици, 



  

      
    

 

английски/немски – 2, математически – 2, софтуерни и хардуерни науки – 3, природни науки 

– 2 и хуманитарни науки – 1/.  

Предложението на РУО- Кюстендил за 2022/2023 година е изготвено при спазване на 

нормативните документи на база: предложения на директорите на училищата, 

осъществяващи прием след завършено основно образование; броят на учениците в седми 

клас през учебната 2021/2022 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 2022/2023 година; 

прогнозни целеви стойности по индикатори за област Кюстендил; конструктивни работни 

срещи и добро взаимодействие с общинските власти, с работодателите и с директорите, 

осъществяващи прием след основно образование. 

Г-жа Димитрова даде думата на членовете на Комисията и присъстващите 

представители на училища за мнения и предложения по представения план-прием за 

учебната 2022/2023 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 20 гласа- ЗА, 

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 план-прием в VIII клас в 

профилираните гимназии, професионалните гимназии и средните училища на 

областно ниво за учебната 2022/2023 година. 

 



  

      
    

 

По втора точка от дневния ред: 

Г-жа Димитрова даде думата на г-жа Елена Стоилова- директор на ПМГ „Проф. Емануил 

Иванов“-Кюстендил, да представи предложението си за промяна в чл. 50 от Наредба № 

10/2016 на МОН за организация  на дейностите в училищното образование, а именно 

отпадане на ал. 3, 4, 5 и 6.   

Становище по темата изказа г-жа Мая Стойчева- началник на РУО- Кюстендил, която 

се съгласи, че всяка учебна година досега паралелките да били по две. Миналата година 

броят на децата отново е бил като за една паралелка, но са били утвърдени две с разрешение 

на МОН. Позовавайки се на нормативната уредба, тази година следва да бъде утвърдена 

една паралелка (чл. 50, ал. 3). Г-жа Стойчева направи уточнение, че в момента се прави 

съгласуване на ДПП, но самия прием се утвърждава със заповед на началника на РУО към 

30 април. Ако дотогава наредбата бъде променена, РУО ще се съобрази, но към момента 

предложението е за една паралелка. Нормативната уредба е водеща при определяне на броя 

им. Известно е, че към Министерство на образованието и науката има сформирани работни 

групи, които работят по текстове за промяна на ЗУПО, респективно и на свързаните с него 

документи и вероятно сега е подходящо да бъде направено предложение за промяна на 

Наредба № 10 и приемът да бъде съобразен със спецификите на съответния регион. 

Думата беше дадена на г-н Иван Андонов- председател на НЧ „Братство- 1869“ и 

председател на Общински съвет- Кюстендил, който каза, че е запознат с мотивираното 

предложение на ръководството на училището, а също така и с подписка от родители и 

граждани на града, подкрепящи това искане и предлага Комисията по заетост да изпрати 

предложение до МОН за подкрепа запазването на приема в две паралелки.  

Своята подкрепа за прием в две паралелки изразиха и г-н Юлиан Карпузов, г-н Йордан 

Беловодски, г-жа Радостина Васева и г-н Яни Георгиев. 

Г-жа Димитрова предложи по точка втора да бъде взето следното решение: Комисията 

по заетостта да предложи на Министъра на образованието и науката да се промени чл. 50 от 

Наредба № 10/2016 на МОН за организация на дейностите в училищното образование като 

отпаднат чл.3, 4, 5 и 6.  

Членовете на Комисия по заетост към Областния съвет за развитие, с 20 гласа- ЗА, 

ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0, приеха следното: 

РЕШЕНИЕ № 2: 

Да бъде изпратено предложение до Министерство на образованието и науката 

за промяна на чл. 50 от Наредба № 10/2016 за организация на дейностите в 

училищното образование, като отпаднат ал. 3, 4, 5 и 6. 

По трета точка от дневния ред: 



  

      
    

 

Думата беше дадена на г-жа Силвия Тонева да представи предложението на РУО- 

Кюстендил за държавен план-прием в V клас с профил „Математика“ на ПМГ „Проф. Емануил 

Иванов“-Кюстендил. Предложението е за утвърждаване на една паралелка.  

 

На база изказаните мнения и констатации, членовете на Комисия по заетост към 

Областния съвет за развитие, с 0 гласа- ЗА, ПРОТИВ – 20, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0, не приеха 

предложения от РУО- Кюстендил държавен план-прием в V клас с профил „Математика“ на 

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“-Кюстендил. 

РЕШЕНИЕ № 3: 

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие (ОСР)- Кюстендил, не 

съгласува предложението на Регионално управление на образованието – 

Кюстендил за държавен план-прием в V клас с профил „Математика“ на ПМГ „Проф. 

Емануил Иванов“-Кюстендил за учебната 2022/2023 година, имайки предвид 

нагласите на обществеността, родителите и обществения съвет към училището. 

Комисията би съгласувала предложение на РУО за прием в две паралелки. 

 

Приложения:   

 1. 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 2022/2023 година, 

2. Мотивирано предложение от г-жа Елена Стоилова- директор на ПМГ „Проф. Емануил 

Иванов“-Кюстендил, 

3. Предложение за държавен план-прием в V клас с профил „Математика“ на ПМГ 

„Проф. Емануил Иванов“-Кюстендил. 

 

Приложенията са неразделна част от протокола. 

Катя Димитрова:………п…….. 

Областен управител и 

Председател на Комисия по заетост 

 

Юлиан Карпузов:…………п…………. 

Секретар на Комисия по заетост и 

Директор на ДБТ – Кюстендил 

 

Изготвил:  

Силвия Стоянова ……………п…………… 

Старши експерт “АКРРДС“ при ОА Кюстендил 

 

 

 

гр.Кюстендил 

11.02.2022 г. 


