
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ 
КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ – ЯМБОЛ 

 
Протокол № 1 

от 21 Февруари 2017 г. 
  

Днес, 21 февруари 2017 г. се състоя заседание на Комисията по заетост към 
Областен съвет за развитие – Ямбол. На заседанието присъстваха повече от половината 
от членовете на Комисията по заетост (приложен присъствен лист). Заседанието 
премина при следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
  

1. Представяне на обобщените предложения за държавния план - прием в VIII и IX 
клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии и в 
средните училища на територията на област Ямбол за учебната 2017/2018 
година.  

2. Разни. 
 
 

Заседанието бе открито и водено от Диана Динкова – заместник областен 
управител на област Ямбол и председател на Комисията по заетост към Областен съвет 
за развитие – Ямбол. Диана Динкова представи актуализиране на поименния състав на 
Комисията по заетост към Областен съвет за развитие - Ямбол, съгласно заповед № 
РД01/00013 от 16.02.2017 г. на Областен управител на област Ямбол.  

Диана Динкова подчерта, че е важно планираният план-прием да е съобразен 
както с броя на учениците в областта и техните желания, така и с търсенето на пазара 
на труда и нуждите на бизнеса.  

 
По т. 1 Диана Динкова даде думата на Красимир Стоилов – началник на 

Регионално управление на образованието – Ямбол за представяне на предложението.  
Красимир Стоилов обясни, че поради промени в нормативната уредба, за 

учебната 2017/2018 учебна година по изключение е изготвено предложение за 
държавен план-прием на два випуска – за учениците, които завършват основно 
образование в VII и за учениците, които завършват основно образование в VIII клас.  

В изпълнение на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 
училищното образование изготвените предложения са съобразени с:  

1. броя на учениците, броя на учениците, завършващи основно образование, по 
населени места и общини на територията на областта; 

2. стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общината и 
областта; 

3. постъпилите в регионалните управления на образованието заявки за обучение 
по специалности от професии от работодателите; 

4. анализ на изпълнението на план - приема за предходните три години; 
5. наличната материално-техническа база; 
6. възможността за обезпечаване на обучението с педагогически специалисти. 
За постигане на разумно балансиран Държавен план - прием за учебната 

2017/2018 година, от РУО – Ямбол са организирани и проведени поредица инициативи. 
През месеците декември 2016 и януари 2017 г. са проведени три работни срещи с 
директорите на професионалните гимназии и Средно училище „Св. Паисий 
Хилендарски” – с. Скалица за обсъждане на определената от нормативната база рамка 
за изготвяне на училищните предложения, представяне на обобщена справка за броя на 
учениците в седми и осми клас и тенденциите за развитие на областта. За оптимизиране 
на държавния план - прием по видове подготовка, по профили и по професии през 



месец февруари РУО – Ямбол, съвместно с Областна администрация – Ямбол проведе 
работна среща с участието на заместник областните управители, заместник - кметове на 
общините, дирекциите Бюро по труда в гр. Ямбол и гр. Елхово, работодателски 
организации, собственици и ръководители на фирми с национално и регионално 
значение и директори на училища. Проведена бе и работна среща на тема 
Оптимизиране на държавния план – прием с участието на директорите на 
профилираните гимназии. 

На членовете на Комисията по заетост беше представен анализ на изпълнението 
на план - приема за учебната 2016/2017 година; както и информация за броя и баланса 
на учениците, завършващи седми и осми клас през учебната 2016/2017 г. Членовете на 
Комисията по заетост бяха запознати също и с подробна обосновка на държавния план 
– прием за учебната 2017/2018 година, съобразен с предложенията на директорите на 
училищата от област Ямбол. (Предложението е приложено на хартиен носител към 
протокола). 

Разгледано беше предложението на ПГСГ „Кольо Фичето” - Ямбол за прием по 
нова за областта специалност „Интериорен дизайн” от професия „Дизайнер”. 

 
След проведените разисквания Комисията по заетост гласува и единодушно взе 

следните 
 

РЕШЕНИЯ: 
 
 
1. Комисията по заетост съгласува: 
1. 1. Предложението за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии 

в профилираните и професионалните гимназии и в средните училища на област Ямбол; 
1.2. Предложението за държавен план-прием по профили и професии в IX клас в 

профилираните и професионалните гимназии и в средните училища на област Ямбол 
при условията на § 1, ал. 3 от Наредба № 10 за организацията на дейностите в 
училищното образование. 
 
 

По т. 2 Пенка Кирилова – директор на ДРСЗ – Бургас запозна подробно 
членовете на Комисията по заетост с приетия на 26.01.2017 г. Национален план за 
действие по заетостта за 2017 година. Представи информация за актуалните програми и 
проекти за заетост и обучение. 
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