
 
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ 

КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ – ЯМБОЛ 
 
 

Протокол № 1 
от 27 Януари 2016 г. 

  
Днес, 27 януари 2016 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. Съгласуване на държавния план-прием на област Ямбол за професионални 
гимназии и държавни и общински училища с паралелки за придобиване на 
професионална квалификация за учебната 2016 – 2017 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 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. За оптимална синхронизация между нуждите и 
изискванията на бизнеса и държавния план – прием на училищата на 21 януари 2016 г. 
в Конферентната зала на Областна администрация Ямбол бе проведена работна среща 
на тема Координиране на дейностите по провеждане на държавната политика по 
образование и обучение в област Ямбол – представяне на държавния план-прием за 
учебната 2016/2017 година. На срещата присъстваха Директорите на профилираните и 
професионалните гимназии, СОУ и училища с професионални паралелки; 
представители на общините в област Ямбол; дирекциите Бюро по труда; 
работодателски организации; синдикати. 

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

Регионален инспекторат по образованието – Ямбол.  
Красимир Стоилов обясни, че за постигане на разумно балансиран Държавен 

план-прием за учебната 2016/2017 година, са организирани и проведени поредица от 
инициативи за обсъждане възможностите за подобряване ефективността и качеството 
на предлаганото професионално образование и обучение, съобразено с потребностите 
на икономическите направления в област Ямбол. През месец декември, на работна 
среща, организирана от РИО Ямбол с директорите на гимназии, СОУ и училища с 
професионални паралелки са обсъдени и приети единни правила за изготвяне на 
държавния план-прием, съобразени с указанията на МОН, обобщената справка за броя 
на учениците в седми и осми клас към 01.12.2015 г. и тенденциите за развитие на 
областта.  На 12 януари 2016 г. е проведена работна среща на тема Оптимизиране на 
държавния план – прием по професии в съответствие с потребностите на пазара 
на труда с участието на областния управител на област Ямбол, заместник областните 
управители, заместник кметове на общините, дирекциите Бюро по труда; 
работодателски организации, синдикати, собственици и ръководители на фирми с 
национално и регионално значение и директори на училища. 

 



Представен бе анализ на изпълнението на план-приема за учебната 2015/2016 
година; информация за броя и баланса на учениците, завършващи седми и осми клас 
през учебната 2015/2016 г. Представена бе подробна обосновка на държавния план – 
прием за учебната 2016/2017 година, съобразен с предложенията на директорите на 
училищата от област Ямбол. (Предложението е приложено на хартиен носител към 
протокола). 

 
 Членовете на Комисията по заетост бяха запознати и с аргументирани и 
обосновани предложения на Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ – 
Ямбол по три професии да се осъществява обучение чрез работа /дуално обучение/, с 
придобиване на ІІI СПК, прием след завършено основно образование, дневна форма на 
обучение: 

 521010 Машинен техник, специалност 5210105 Машини и системи с ЦПУ; 
 521140 Мехатроника, специалност 5211401 Мехатроника; 
 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност 

5220306 Газова техника. 
 Предложенията са направени на база искания от водещи за региона и с 
национално значение фирми. 

 
Дискутирани бяха и предложения на две училища за прием по нови за областта 

професии и специалности за учебната 2016/2017 г.:  
1. Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев, гр. Ямбол  

- професия 621060 „Фермер”, специалност 6210602 „Производител на 
селскостопанска продукция” с придобиване на ІІI СПК, прием след завършено 
основно образование, дневна форма на обучение; 

- професия 621140 „Агроеколог”, специалност 6211401 „Агроекология” с 
придобиване на ІІI СПК, прием след завършено основно образование, дневна форма на 
обучение. 

Извършени са проверки и са изготвени експертни оценки относно 
възможността за обучение по новите професии. И двете предложения са подкрепени от 
Дирекция „Бюро по труда” – Ямбол, професионални сдружения и фирми с регионално 
значение. 
 

2. Основно училище „Д-р Петър Берон”, гр. Ямбол  
- професия 582080 „Помощник в строителството”, специалност 5820801 

„Основни и довършителни работи” с придобиване на І СПК, прием след завършен VI 
клас, дневна форма на обучение. 

Паралелката се предлага по препоръка на Областното представителство на 
Камарата на строителите и Общинска администрация  - Ямбол. Извършена е проверка и 
изготвена експертна оценка за възможността за обучение по новите професии.  

 
 

След проведените разисквания Комисията по заетост гласува и единодушно взе 
следните 

 
РЕШЕНИЯ: 

 
 
1. Комисията по заетост подкрепя предложенията на Професионална техническа 

гимназия „Иван Райнов“ – Ямбол  по три професии да се осъществява обучение чрез 
работа /дуално обучение/ 

 521010 Машинен техник, специалност 5210105 Машини и системи с ЦПУ; 
 521140 Мехатроника, специалност 5211401 Мехатроника; 



 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност 
5220306 Газова техника. 
 
2. Комисията по заетост подкрепя предложенията за прием по нови за областта 

професии и специалности за учебната 2016/2017 г.:  
 

 В Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев, гр. Ямбол  
- професия 621060 „Фермер”, специалност 6210602 „Производител на 

селскостопанска продукция” с придобиване на ІІI СПК, прием след завършено 
основно образование, дневна форма на обучение; 

- професия 621140 „Агроеколог”, специалност 6211401 „Агроекология” с 
придобиване на ІІI СПК, прием след завършено основно образование, дневна форма на 
обучение. 
 

 В Основно училище „Д-р Петър Берон”, гр. Ямбол  
- професия 582080 „Помощник в строителството”, специалност 5820801 

„Основни и довършителни работи” с придобиване на І СПК, прием след завършен VI 
клас, дневна форма на обучение. 

 
 
3. Комисията по заетост Съгласува държавния план-прием на област Ямбол 

за професионални гимназии и държавни и общински училища с паралелки за 
придобиване на професионална квалификация за учебната 2016 – 2017 година.  
 
 

По т. 2 Пенка Кирилова – директор на ДРСЗ – Бургас разясни приетите през 
месец декември 2015 г. изменения в Закона за насърчаване на заетостта. Запозна 
членовете на Комисията по заетост с приетия на 20.01.2016 г. Национален план за 
действие по заетостта за 2016 година. Представи информация за актуалните програми и 
проекти за заетост и обучение. 

 
 

  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ 
И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:  (П) 

          
(ДИАНА ДИНКОВА) 

    
 
СЕКРЕТАР НА 

   КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ:                        (П) 
         (ТАТЯНА ЧАНКОВА) 
 

 
 
Технически секретар:  (П) 
   (Галя Павлова) 


