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№04-13-3#3./25.02.2019 г.       

       

УТВЪРДИЛ:                (П) 

ИЛИАН ТОДОРОВ 

Областен управител  

на Софийска област 
 

ПРОТОКОЛ 
 

от заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния 

съвет за развитие на Софийска област 

19 февруари 2019 г. (вторник), 13:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 

 

Днес 19.02.2019  г., (вторник) в заседателната зала на Областна администрация на 

Софийска област, се състоя заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния 

съвет за развитие на Софийска област, във връзка с постъпило писмо в Областна 

администрация на Софийска област с вх. №04-13-3/11.02.2019 г. от г-жа Росица Иванова, 

началник на РУО София-регион, относно съгласуване на държавния план-прием на 

ученици за учебната 2019/2020 година в училищата от Софийска област. 

За днешното заседание беше изпратена покана с предварителен дневен ред, ведно 

с приложения към нея с изх. №04-13-3#2/13.02.2019 г.  (Приложение №1 – Присъствен 

списък, неразделна част от настоящия протокол.) 

Заседанието протече при следния: 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Съгласуване на държавен план-прием на ученици по чл. 142, ал. 3, т. 1 и 5 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 52, ал. 

1, т. 4 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в 

училищното образование, в училищата от Софийска област; 

2. Други -  Информация относно задълженията на Постоянната комисия по 

заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област във връзка с чл. 

10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) за набиране, обработване 

и предоставяне на Агенцията по заетостта на информация за потребностите на 

работодателите от работна сила в областта. Сформиране на работна група, 

която да организира, координира и проведе набирането на информация от 

работодателите в Софийска област.   

 

Заседанието беше открито от г-жа Галя Георгиева – Заместник областен 

управител на Софийска област и заместник-председател на Постоянната комисия по 

заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област, която приветства 

членовете на комисията с добре дошли и даде думата на г-жа Вергиния Йорданова, 

старши експерт по професионално oбразование и обучение в РУО София-регион.  
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По т. 1 от дневния ред,  г-жа Вергиния Йорданова представи предложението за 

държавен план-прием на ученици по чл.142, ал.3, т.1 и т.5 от Закона за предучилищното 

и училищното образование (ЗПУО) за учебната 2019/2020 година в училищата на 

територията на Софийска област.  

Тя подчерта, че планирането на държавния план-прием за учебната  

2019/2020 година в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, 

средните и обединените училища в Софийска област е съобразено с политиките на МОН 

за преструктуриране приема по профили и професии в посока на STEM профили и 

технически и ИТ професии, както и за повишаване на процентното съотношение на 

приетите ученици в VIII клас в професионални гимназии и паралелки с професионална 

подготовка. 

Регионално управление на образованието София-регион е провело през  

м. декември 2018 г. областна среща за балансиран държавен план-прием с директорите 

на училища, експертите по образование от страна на общините и представители на 

фирми-партньори на професионалните гимназии от предходните години. 

Всички заинтересовани страни (училища, бизнес, общини, областна 

администрация, Агенция по заетостта и нейните структури – дирекции „Бюро по труда“) 

са запознати с Правила за планиране и реализиране на ДПП в VIII клас  в 

неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените 

училища, в които са определени информационните, организационните 

административните и комуникационните мерки, които се предприемат от институциите 

в системата на образованието и заинтересованите страни в изпълнение на нормативната 

уредба и политиките в сферата на образованието. 

Планирането на държавния прием за учебната 2019/2020 година е в съответствие 

със заявките от работодателите от региона, Областната стратегия за развитие на 

Софийска област за периода 2014-2020 г. и плановете за развитие на общините от 

Софийска област. 

Беше дадена информация относно осъществения държавен план-прием за 

учебната 2018/2019 година в V клас и след завършено основно образование, както и за 

реализираните паралелки по защитени от държавата специалности от професии и такива, 

с очакван недостиг на пазара на труда. 

Усилията на екипа на РУО София-регион са насочени към постигане прогнозни 

целеви стойности на областта: ученици в STEM профили и технически и ИТ професии -

59,6 % от общия брой ученици в профилираните и професионални паралелки и  67 % от 

общият брой ученици да се насочат към професионално образование. 

Представени бяха предложенията за нови професии, по които училищата ще 

осъществяват обучение за първи път през учебната 2019/2020 година, както и 

информация за 4 професионални паралелки - дуална форма обучение и планираните 

паралелки по защитени от държавата специалности от професии и такива, по които е 

налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда съгласно ПМС  

№ 352/31.12.2018 г. 

Г-жа Йорданова представи мотивите, във връзка с баланса на учениците по 

общини и като цяло за областта. 

След презентацията на старши експерта по професионално образование и 

обучение се проведе дискусия, въз основа на изложените данни и представеното 

предложение за държавен план-прием на ученици в училищата на територията на 

Софийска област за учебната 2019/2020 година.  
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Г-жа Мария Шентова, директор на дирекция „Бюро по труда“- гр. Пирдоп 

подкрепи предложението за държавен план-прием, но изказа своите притеснения, че в  

с. Челопеч има частна профилирана гимназия, както и че броят на учениците в общините 

Пирдоп и Златица е малък и няма да могат да се реализират всички планирани 

паралелки. 

Г-жа Полина Маринова, директор на дирекция „Регионална служба по заетост“ - 

София изрази мнение, че броят на заявените паралелки в дуална форма на обучение е 

малък и е в готовност за съдействие относно осъществяване на връзка с работодателите и 

насърчаване на обучението чрез работа. 

Г-жа Венета Галева, директор на дирекция „Бюро по труда“– Самоков сподели за 

техния опит в дуалното обучение на възрастни и за организиране на срещи с бизнеса. 

Г-жа Вергиния Йорданова поясни, че в началото на м. ноември 2018 г. се е  

провела работна среща - дискусия на тема „Обучението чрез работа – нормативна уредба 

и казуси“ в Дом на науката и техниката – гр. София. На срещата са присъствали 

директори, заместник-директори и учители по професионална подготовка от училищата 

на територията на областта, представители на работодатели, на дирекция „Инспекция по 

труда“ - Софийска област, на ЦПО към Федерацията на научно – техническите съюзи в 

България и на Дом на науката и техниката – Софийски регион. Представени са 

промените в нормативните документи, касаеща дуалното обучение, споделен е опита на 

професионалните гимназии и работодателите до момента и възможностите за планиране 

дуално обучение през следващата учебна година, обсъдени са възникналите казуси при 

прилагането на съществуващата нормативна уредба в процеса на провеждането на 

обучението чрез работа.  

След проведеното обсъждане на обобщеното предложение за държавен план-

прием на ученици по чл.142, ал.3, т.1 и т.5 от ЗПУО в училищата от Софийска област за 

учебната 2018/2019 г. и в изпълнение на чл.14а, ал.3 от Закона по професионалното 

образование и обучение, Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за 

развитие на Софийска област взе следното:  

 

Решение №1: 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област съгласува Обобщеното предложение за държавен план-прием на 

ученици в училищата от Софийска област за учебната 2019/2020 година, както 

следва: 

 

Паралелки в V клас в  профилирани гимназии – 2. 

Паралелки в VIII клас по профили и професии в профилираните и 

професионалните гимназии, в средните и в обединените училища – дневна и 

дуална форма на обучение – 91, както следва: 

 профилирани – дневна форма на обучение, срок на обучение 5 г. – 30; 

 професионални - дневна форма на обучение, срок на обучение 5 г. – 51, от 

тях: II СПК- 12 , III СПК – 39; 

 професионални - дуална форма на обучение, срок на обучение 5 г., III СПК 

– 4; 

 професионални – дневна форма на обучение, срок на обучение 3 г.,I СПК – 

6.  
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Паралелки в VIII клас в професионалните и профилирани гимназии, в 

средните и в обединените училища – вечерна и задочна форма на обучение: 5, 

както следва: 

 професионални – вечерна форма, срок  на обучение - 3 г., I СПК,  – 1;  

 професионални  – задочна форма на обучение, срок на обучение 5 г., II 

СПК – 2; 

 професионални  – задочна форма на обучение, срок на обучение 3 г., I СПК 

– 2. 

 

По т. 2 от дневния ред – „Други - Информация относно задълженията на 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска 

област във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) за 

набиране, обработване и предоставяне на Агенцията по заетостта на информация за 

потребностите на работодателите от работна сила в областта. Сформиране на 

работна група, която да организира, координира и проведе набирането на информация 

от работодателите в Софийска област“.  

Г-жа Галя Георгиева поясни, че в Областна администрация на Софийска област е 

постъпило писмо с наш вх. №12-00-14/13.02.2019 г. от г-н Драгомир Николов, 

изпълнителен директор на Агенция по заетостта, относно провеждане на проучване на 

потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на 

заетостта (ЗНЗ). Първото за 2019 г. анкетиране на работодателите ще се извърши през 

периода от 13 февруари до 22 март 2019 г. 

Заместник областният управител на Софийска област даде думата на г-жа Полина 

Маринова, директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – София за 

представяне на информация. 

Г-жа Полина Маринова информира, че за трети път ще бъде извършено 

анкетиране, относно потребностите на работодателите от работна сила в областта, 

съгласно ЗНЗ.  

Тя поясни, че разликата от предходната година е в анкетната карта, която е още 

по-опростена, както ѝ в софтуера, на който е качена и чрез който ще се събира 

информацията за попълнените онлайн анкетни карти. Г-жа Маринова изрази надежда, 

че направените промени ще облекчат работата на работната група, която ше бъде 

сформирана. 

През предходното проучване беше подготвена от МТСП статистическа извадка 

от работодатели, като целта е да се гарантира национална представителност на всички 

видове работодатели като размери и сфера на икономическа дейност, за да се получат 

валидни резултати. 

Директорът на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – София обърна 

внимание, че при настоящото проучване тази извадка е подготвена по друга 

методология с участие на Национален статистически институт, която е по-голяма като 

обхват и освен това е подготвен резервен списък. Тя поясни, че ако работодател от 

първоначалния списък не желае да участва в анкетирането, ще има възможност да се 

замени с друг аналогичен работодател от резервния списък, за да не се губи 

представителността на извадката и да не се нарушава броят на работодателите, които са 

анкетирани от един и същи вид или икономически сектор. В първоначалната извадка с 

работодатели за Софийска област са 101 общо. 

За дирекциите „Бюро по труда“ е подготвена инструкция с последователните 

стъпки, които трябва да бъдат извършени във времето. 
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Г-жа Полина Маринова подчерта, че анкетата ще бъде отворена и за 

работодатели извън подготвената извадка, но ще бъде достъпна на сайта на Агенцията 

по заетостта в последните две седмици от периода на подаване на онлайн анкетните 

карти. Тогава ще бъде промотирана възможността други работодатели да участват в 

анкетирането. Тя обърна внимание, че основната задача е да се достигне до 

работодателите от статистическата извадка или заменяйки ги с някои от резервните 

списъци. 

На 22 март ще бъде затворен приемът на онлайн анкети и след това започва 

работата на работната група, която ще има за задача да обобщи и да анализира 

информацията от попълнените анкетни карти 

Г-жа Полина Маринова апелира представителите на работодателските 

организации да се включат в промотирането на тази инициатива, защото колкото повече 

работодатели се включат, толкова резултатите ще имат по-голяма стойност. 

Г-жа Полина Маринова  изрази своята надежда, че получените резултати ще имат 

тежест и значимост, за да бъдат взети под внимание от Министерство на образованието 

и науката, за това каква работна сила трябва и какви обучения са необходими.  

Г-жа Галя Георгиева взе думата като предложи състав на Работната група, която 

да организира и координира процеса по набиране и предоставяне на Агенцията по 

заетостта на информация от работодателите в Софийска област за потребностите от 

работна сила в Софийска област както следва: 

 

Председател: Галя Георгиева – Заместник областен управител на Софийска област; 

Секретар: Полина Маринова – Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” 

– София 

 

Членове: 

1. Ружа Аначкова –Директор на Дирекция „Бюро по труда” - Ботевград; 

2. Светлана Колева – Директор на Дирекция „Бюро по труда” - Ихтиман; 

3. Венета Галева – Директор на Дирекция „Бюро по труда” - Самоков; 

4. Ренета Кръстанова – Директор на Дирекция „Бюро по труда” - Своге; 

5. Валентина Денкова-Антонова – Директор на Дирекция „Бюро по труда” - 

Сливница; 

6. Мария Шентова – Директор на Дирекция „Бюро по труда” - Пирдоп; 

7. Представител на Българска търговско-промишлена палата; 

8. Представител на Българска стопанска камара; 

9. Ана Добрева – Директор на Център за информиране и професионално 

ориентиране „ДЕМО 2“ към Сдружение „Дружество за заетост на безработни 

лица“ - „ДЕМО“; 

10. Мая Велкова-Нелчинова – началник отдел РРУТ, дирекция АКРРДС, Областна 

администрация на Софийска област; 

11. Женя Иванова – старши експерт в отдел РРУТ, Областна администрация на 

Софийска област; 
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Други предложения не бяха направени и се премина към режим на гласуване на 

така предложения състав на работната група.  

По т. 2 от дневния ред, Комисията взе следното :  

 

Решение №2: 

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на 

Софийска област съгласува предложената работна група, която да организира, 

координира и проведе набирането на информация от работодателите в Софийска 

област, за което да се издаде Заповед на Областния управител на Софийска област. 

 

С това дневният ред беше изчерпан и г-жа Галя Георгиева закри заседанието на 

Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие на Софийска 

област. 

 

 

 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА   (П) 

Заместник областен управител 

на Софийска област 

Заместник-председател на Постоянната комисия  

по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област 

 

 

 

ПОЛИНА МАРИНОВА    (П) 

Секретар на Постоянната комисия  

по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил протокола:  

Женя Иванова, (П) 

старши  експерт, отдел РРУТ, ОА на СО 


