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УТВЪРДИЛ:               (П) 

ИВАН ИВАНОВ 

Областен управител  

на Софийска област 
 

ПРОТОКОЛ 
 

от заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния 

съвет за развитие на Софийска област 

24 февруари 2022 г. (четвъртък), 11:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 

 

Днес, 24.02.2022  г., (четвъртък) 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. №67-00-4/15.02.2022 г. от г-жа Росица 

Иванова, началник на Регионално управление на образованието - София област, относно 

предложение за държавен план-прием в V и VIII клас и на допълнителен държавен 

план-прием в XI клас в неспециализираните, профилираните и професионалните 

гимназии, в средните и обединените училища на територията на Софийска област за 

учебната 2022/2023 година. 

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

приложения към нея с изх. №67-00-4#2/16.02.2022 г. (Приложение №1 – Присъствен 

списък, неразделна част от настоящия протокол.) 

Заседанието протече при следния: 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Представяне на информация за пазара на труда в Софийска област; 

2. Съгласуване на обобщено предложение за държавен план-прием на ученици по 

чл. 142, ал. 3, т. 1 и т. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО) и за допълнителен държавен план-прием по чл. 142, ал. 4 

от ЗПУО за учебната 2022/2023 година, 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; 

3. Други. 
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Заседанието беше открито от г-н Иван Велков – Заместник областен управител на 

Софийска област и заместник-председател на Постоянната комисия по заетост към 

Областния съвет за развитие на Софийска област, който приветства членовете на 

комисията с добре дошли. 

По т. 1 от дневния ред – „Представяне на информация за пазара на труда в 

Софийска област“, г-н Иван Велков представи информация за търсенето на работна сила в 

Софийска област, предоставена чрез писмо до Областна администрация на Софийска 

област с наш вх. №67-00-4#3/23.02.2022 г., от г-жа Полина Маринова, директор на 

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – София, която няма възможност да 

присъства на днешното заседание. 

(Приложение №2 – Копие от писмо с вх. №67-00-4#3/23.02.2022 г., неразделна 

част от настоящия протокол.) 

По т. 2 от дневния ред – „Съгласуване на обобщено предложение за държавен 

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

училищното образование (ЗПУО) и за допълнителен държавен план-прием по чл. 142, ал. 

4 от ЗПУО за учебната 2022/2023 година, 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, Заместник областният управител на Софийска област 

даде думата на г-жа Росица Иванова, началник на РУО-София област. 

Изготвеното предложение за държавния план-прием в V и VIII клас и за 

допълнителния държавен-план прием в XI клас в общо 38 общински и държавни училища, 

в т. ч. 16 средни училища, 16 професионални гимназии, 2 профилирани гимназии и 4 

обединени училища (в т. ч. не се включват 1 Спортно училище и 1 Частна профилирана 

гимназия ЧЕО в Челопеч), е съобразено с определените целеви стойности от 

Министерство на образованието и науката, изпълнение на конкретните цели, заложени в 

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавен план-прием и 

допълнителен план-прием за 2022-2023 учебна година, нормативната уредба в системата 

на ПУО и образователната инфраструктура на територията на областта предвид традиции 

в обучението, наличната материална база и квалифицирани учители в училищата с оглед 

осигуряването на качествен образователен процес. Предложението е съобразено с 

предоставената информация от дирекциите „Бюро по труда“ – Ботевград, Ихтиман, 

Самоков, Своге и Сливница за професиите, трайно търсени на пазара на труда в Софийска 

област, както и с постъпилите в РУО-София област и в училищата заявки и становища от 

местния бизнес за обучение по специалности, както и становища за държавен план-прием 

от общини, включително за дуално обучение. 

Целевите стойности, които Министерство на образованието и науката е 

определило за учебната 2022-2023 година са на базата на реализирания държавен 

план-прием за настоящата 2021-2022 учебна година. 

Предложението за държавен план-прием и допълнителен държавен план-прием за 

2022-2023 учебна година в училищата в Софийска област включва: 

 Държавен план-прием в V клас – 2 паралелки в ППМГ „Акад. Проф. д-р Асен 

Златаров“ гр. Ботевград и Профилирана гимназия „Константин Фотинов“, гр. 

Самоков с максимален брой – по 26 ученици; 

 Държавен план-прием в VIII клас  – 82 паралелки (55 професионални и 27 

профилирани паралелки, в т.ч. STEM паралелки – 54,5, професионални – 36,5 и 

профилирани – 18 паралелки. В предложението за учебната 2022/2023 година са 

планирани 4 паралелки дуално обучение: по 0,5 паралелка в ПГ по керамика, с. 

Гара Елин Пелин и ПГТМ „Христо Ботев“ гр. Ботевград и по 1 паралелка в ПГ 

„Тодор Пеев“ – гр. Етрополе, ПГ „Златица“, гр. Златица и ПГ „Велизар Пеев“ – гр. 
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Своге. Обучение по защитени от държавата специалности от професии и 

специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалности 

на пазара на труда – съгласно ПМС № 13/10.02.2022 г.за учебната 2022/2023 година 

са планирани 1 паралелка по защитена специалност от професия – професия 

„Планински водач“, специалност „Туризъм“ и 15,5 паралелки по специалности от 

професии, по които е налице очакван недостиг на специалности на пазара на труда. 

 Допълнителен държавен план-прием в XI клас – планирани са 4 паралелки по 

допълнителен държавен план-прием за учебната 2022/2023 година, като това е 

съобразено с осигуряване на възможност на всеки ученик да продължи 

образованието си в XI клас и с наличието на свободни места в училището, 

осъществяващи обучение по съответните специалности от професии. 

Г-жа Росица Иванова поясни, че предложението на РУО – София област за 

държавен план-прием в V и VIII и на допълнителен държавен план-прием в XI  клас за 

учебната 2022/2023 година в средните училища, професионалните и профилирани 

гимназии и в обединените училища на територията на Софийска област е реалистично, 

изготвено е в диалог с всички заинтересовани страни и съобразено със 

социално-икономическата специфика на областта и е съгласувано с кметовете на 

съответните общини от Софийска област. 

Г-н Иван Велков даде думата на г-жа Вергиния Йорданова, старши експерт по 

професионално oбразование и обучение в РУО – София област, която представи в 

детайли предложението за държавен план-прием и допълнителен държавен план-прием за 

2022-2023 учебна година в училищата от Софийска област.  

След презентацията на ст. експерта по професионално образовнаие 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 

2022/2023 година.  

Г-жа Диана Найденова, представител на Конфедерация на независимите синдикати 

в България взе думата като благодари за представената в детайли информация от 

Регионалното управление на образованието – София област. Г-жа Найденова сподели 

притесненията си относно разгледания държавен план-прием по отношение на следното: 

 Учениците, завършващи VII клас през тази учебна година в общините от 

Средногорието са 184.  Те са достатъчно за 7 паралелки, а заявените 

паралелки са 9. 

 В общините Пирдоп и Златица са най-много училищата, които обучават 

ученици в гимназиален етап (7 на брой). Добре е, че са насочени към 

промишлеността. Г-жа Найденова изказа своите притеснения от факта, че 

Професионалната гимназия в гр. Златица със селскостопански профил 

обучава кадри  в сферата на металургията, а в същото време има 

Професионална гимназия по  механоелектротехника в гр. Пирдоп, която 

има изградена база да обучава такива кадри. Тези специалности са търсени, 

поради близостта на големи  предприятия в тази сфера.  

 Заявеното дуално обучение в ПГТМ „Христо Ботев“, гр. Ботевград за 

2022/2023 учебна година относно специалността газова техника. 

Газова техника като специалност е много добре - тя е търсена, но фирмата, 

която е заявила желание за дуално обучение в тази специалност ще има 

затруднения да осигури качествени работни места, които ще дадат шанс на 

обучаващите се да надградят практическата си способност. 

Г-жа Диана Найденова отправи препоръка към началника на РУО-София област да 

бъде извършена проверка за качеството на преподаване на материала от учителите в 

училищата в Софийска област. 
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Г-жа Росица Иванова – много сериозен е проблема по отношение на 

образователната инфраструктура в Средногорието. В 7
-те

 общини в Средногорието има   

7 училища, които осъществяват държавен план-прием, а учениците всяка година 

продължават да намаляват. Г-жа Иванова счита, че заявения държавен план-прием за  

9 паралелки ще бъде реализиран, защото някои от професиите и специалностите в 

паралелките в професионалните гимназии са от списъка с недостиг на пазара на труда, 

които могат да съществуват при 12 ученици в паралелка. Началникът на РУО-София 

област поясни, че дискусия за преструктурирането на образователната инфраструктура в 

Средногорието може да бъде инициирана при подготовката на следващия държавен 

план-прием през ноември 2022 г. 

Относно споделените притеснения за гимназията в община Златица, г-жа Иванова 

разясни, че Аграрно- техническа професионална гимназия в гр. Златица е преименувана в 

Професионална гимназия „Златица“, тъй като в гимназията се осъществява дуално 

обучение и готви кадри за едно от големите предприятия е региона („Аурубис България“ 

АД). 

По отношение на препоръката, която отправи г-жа Найденова към РУО-София 

област, г-жа Иванова сподели, че РУО-София област непрекъснато осъществява контрол 

по отношение на образователните институции в Софийска област, но се наблюдава  

недостиг на правоспособни и квалифицирани учители. 

Г-н Иван Николов, директор на ПГТМ „Христо Ботев“- гр. Ботевград все думата и 

изкази желанието на училището да бъде възродена специалността „Газова техника“.  

Предложението е специалността да бъде дуална форма на обучение. По отношение на 

материалната база, в ПГТМ „Христо Ботев“- гр. Ботевград има изградена съвременна 

лаборатория за газова техника и разполага с четири инженери, които преподават в 

гимназията. Г-н Николов поясни, че община Ботевград и съседната на нея община Правец 

са на 99 %  газифицирани и се наблюдава недостиг на подготвени специалисти в тази 

сфера, което е и причина за заявяване на специалността. 

След проведеното обсъждане на обобщено предложение за държавен план-прием 

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

чл. 142, ал. 4 от ЗПУО за учебната 2022/2023 година, в училищата от Софийска област, 

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 2022/2023 година, както 

следва: 

1. Паралелки в V клас в профилирани гимназии – 2. 

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 – 82, както следва: 

 профилирани – дневна форма на обучение, срок на обучение 5 г. – 27; 

 професионални - дневна форма на обучение, срок на обучение 5 г. – 45, от 

тях: II СПК – 9; III СПК –36; 

 професионални - дуална форма на обучение, срок на обучение 5 г. – 4, от 

тях: II СПК – 1,5; III СПК – 2,5; 

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

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

средните и в обединените училища – вечерна и задочна форма на обучение: 4, 

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 

– 3. 

4. Паралелки в XI клас по допълнителен ДПП за учениците от обединените 

училища, както следва: 

 професионални - дневна форма на обучение, II СПК -4. 

 

 

По т. 3 от дневния ред – Други няма направени коментари. 

С това дневният ред беше изчерпан и г-н Иван Велков закри заседанието на 

Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие на Софийска област. 

 

 

 

ИВАН ВЕЛКОВ   (П) 

Заместник областен управител 

на Софийска област 

Заместник-председател 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 


