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ПРОТОКОЛ 
 

от заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на 

Софийска област, проведено на 27.01.2016 г. 
 

Днес 27.01.2016 г., в заседателната зала на Областна администрация на Софийска 

област, се състоя заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област,  във връзка с постъпило предложение, наш вх. № 04.13-1/19.01.2016 г., 

от Началника на РИО-София регион за съгласуване на предложенията за държавен 

план-прием за учебната 2016-2017 година за средните училища на територията на 

Софийска област. 

Заседанието протече при следния 

 
 

ДНЕВЕН  РЕД: 
 
 

1. Обсъждане и съгласуване на държавния план-прием за учебната 2016/2017 

г. на държавни и общински профилирани и професионални гимназии, 

професионални училища, на паралелките за придобиване на 

професионална квалификации в основни, прогимназиални, средни 

общообразователни и специални училища в Софийска област. 
Докладва : г-н Христо Андреев, Началник на РИО-София регион 

 
2. Други. 

 
Заседанието бе открито от г-жа Росица Иванова - Областен управител на Софийска 

област, която приветства членовете на Комисията по заетостта към Областния съвет за 

развитие, предложи дневния ред, след  което даде думата на г-н Христо Андреев, 

началник на РИО - София регион,  

по точка 1 от дневния ред  

Г-н Христо Андреев, началник на РИО-София регион, представи анализ, свързан с 

изпълнението на план-приема за учебната 2015-2016 г. и състоянието на образователната 

система в Софийска област. Г-н Андреев подчерта, че за изготвянето на проекта на 

държавен план-прием за учебната 2016/2017 г. е проведена предварителна среща с 

директорите на училищата от областта, на която са обсъдени реалните възможности за 

прием и с оглед на това очакванията за предложения за предстоящата учебна година, 

които директорите следва да подготвят. Предложеният проект на план-прием за 2016-2017 

г. предварително е съгласуван с кметовете на общините, като са взети под внимание 

необходимостта от кадри, регионалните програми за заетост, особеностите на 

социално-етническите групи, инфраструктурата и демографските особености на областта. 

Г-н Рангел Рашев, ст. експерт „ОСО“ в РИО – София регион представи 

предложените от директорите на училищата паралелки за учебната 2016/2017 г., като 

обърна внимание, че одобреното предложение на Комисията по заетостта през 2015 г. е 

било утвърдено от Министерство на образованието и науката без изменение и се надява и 
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тази година РИО София - регион да успее да защити без корекции проекта на държавен 

план-прием.  

Г-жа Йорданова, ст.ксперт „ПО“, РИО София –регион, допълни информацията 

относно паралелките в професионалните гимназии и техникумите. 

След докладите на експертите от РИО София-регион се проведе дискусия, въз 

основа на изложените данни.  

Г-жа Мария Шентова, директор на дирекция „Бюро по труда“-Пирдоп, изрази 

мнение, че направеното предложение от миналогодишното заседание на комисията, 

директорите на училищата да обсъждат предложенията си с бюрата по труда относно 

необходимостта от кадри и разкриване на нови паралелки се е наложило като практика, 

като се надява този подход да се превърне в традиционен.  

Г-н Владимир Атанасов, директор на Д„БТ“ – Ботевград, подкрепи 

предложението, като отбеляза, че бюрата по труда познават в най-голяма степен нуждите 

на работодателите и необходимостта от работници в съответната община.  

След проведеното обсъждане на предложените паралелки по общини и училища, в 

изпълнение на чл.49, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и 

чл. 25,  ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение, Комисията по 

заетостта към Областния съвет за развитие на Софийска област прие следното  
 

РЕШЕНИЕ: 

Съгласува без забележки предложенията за държавен план-прием в средните 

училища на територията на Софийска област за учебната 2016-2017 година, както 

следва: 

1. Паралелки за придобиване на първа степен на професионална 

квалификация /двегодишен срок на обучение/ 

 След седми клас: 

- дневна форма – 11 /единадесет/; 

- вечерна форма – 1 /една/. 

 

2. Дневна форма на обучение 

2.1.Паралелки в спортни училища 

- след завършен четвърти клас – 1 /една/; 

2.2. След завършен седми клас /профилирани паралелки с интезивно 

изучаване на чужд език/ 

 

2.2.1. Профилирани паралелки в СОУ и гимназии: 

- дневна форма – 27 /двадесет и седем/; 

2.2.2. Паралелки в Професионални гимназии: 

- дневна форма – 21 /двадесет и една/; 

 

2.3. След завършен осми клас /основно образование/ 

-   профилирани паралелки в СОУ – 8 /осем/; 

-   непрофилирани паралелки в СОУ – 2 /две /; 
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-   професионални паралелки в СОУ – 3 /три /; 

-   паралелки в професионални гимназии – 24 /двадесет и четири /; 

- паралелка за професионална квалификация за ученици с изоставане в 

умственото развитие – 1 . 

 

3. Вечерна/Задочна форма на обучение 

- вечерна – 2 /две/ паралелки в професионални гимназии; 

- задочна – 6 /шест/ паралелки в професионални гимназии. 

- задочна – 1 /една/ професионална паралелка в СОУ; 

 

По т. 2 от дневния ред  

предложения и коментари не бяха направени. 

 

След изчерпване на дневния ред г-жа Росица Иванова закри заседанието на 

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област. 

 

 

 

 

 

 

РОСИЦА ИВАНОВА   (п)  
Областен управител на Софийска област, 

 

Председател на Комисията по заетостта към 

Областния съвет за развитие на Софийска област 

 

 

 

 


