ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

П Р О Т О К О Л № 30
от заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие, проведено
на 05.02.2018 г.
Днес 05.02.2018 г. от 11.00 часа в зала 109 на дом Преслав, гр. Ловеч се проведе
заседание на Комисията по заетостта (КЗ) към Областен съвет за развитие, назначена със
заповед №РД-07-11/31.01.2018 г. на Областния управител на област Ловеч. Присъстваха
22 от членовете на комисията, съгласно приложения присъствен лист. Заседанието се
води от г-н Илиян Тодоров – председател на КЗ, зам. областен управител на област
Ловеч.
Г-н Георги Терзийски – Областен управител на област Ловеч приветства
присъстващите с добре дошли и откри заседанието. Той благодари на г-н Начев и
неговия екип, на общините и екипите, които са участвали в традиционните срещи на
територията на всяка община, на която са проведени срещи. Също така благодари на
работодателите от всички общини, които са показали голяма активност и ангажираност с
процеса по организация и обсъждане на план – приема на средните училища на
територията на област Ловеч. Благодари на директорите на училищата, които също са
показали един по различен подход и по-голяма амбиция в предложенията си за план –
приема за учебната 2018/2019 г. Той подчерта, че тази година са работили по-добре от
миналата по отношение на процедурата по план – приема. Пожела успешна работа на
Комисията и даде думата на г-н Илиян Тодоров-председател на Комисия по заетостта,
зам. областен управител на област Ловеч.
Г-н Тодоров – също приветства с добре дошли всички членове на комисията на
първото заседание за годината, което е свикано във връзка с изпълнението на чл. 52, ал.
1, т. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за Организация на дейностите в училищното
образование и чл. 9 от Закона за насърчаване на заетостта. Той предложи следния дневен
ред:
1. Съгласуване на предложение за държавен план-прием в училищата на област
Ловеч за учебната 2018/2019 г.
2. Други.
С 22 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, КЗ прие предложения дневен ред.
По точка 1 от дневния ред думата бе дадена на г-н Еленко Начев, началник на
Регионалното управление на образованието – Ловеч.
Г-н Начев – благодари за дадената му дума и уточни, че това заседание се
провежда след двумесечна предварителна работа, след проведени задълбочени срещи
във всяка една от общините на територията на област Ловеч, на които са взели участие
представители на бизнеса, на бюрата по труда и Областен управител или негови
заместници. На тях са обсъдени броя ученици завършващи основно образувание и
необходимостта от кадри в съответната община. Той благодари на всяка една от
общините за отговорното отношение, на областната управа, за тяхната подкрепа, тъй
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като това, което се е случило в нашата област се посочва за пример във всички общини
за нашата страна.
Г-н Начев последователно презентира план-приема след 7 и 8 клас за всички
общини в областта, като съпостави цифрите с общия брой на учениците. На територията
на областта се предлагат 6 паралелки с дуална форма на обучение, съответно в общините
Ловеч, Троян и Тетевен, съответно с по 2 паралелки. Той обърна внимание и на това, че в
Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър
Димов“ – гр. Ловеч се предлага паралелка със задочна форма на обучение по
специалността-Ветеринарен техник.
Г-н Начев завърши своята презентация, като подчерта, че плам-приема, който
представи е реалистичен и отговаря на броя на ученици и в максимална степен на
нуждите, които са видяни във всяка една община.
Г-н Тодоров – благодари на г-н Начев за представената информация и се обърна
към присъстващите за коментари и изказвания. Поради това, че такива не постъпиха, той
предложи да се премине към гласуване на следното решение:
Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Ловеч, на
основание чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредба №10/01.09.2016 г. за Организация на дейностите в
училищното

образование,

съгласува

постъпилото

предложение

на

Регионално

управление на образованието за държавен план-прием в училищата на област Ловеч за
учебната 2018/2019 г.
След проведеното гласуване Комисията по заетостта към Областен съвет за
развитие на област Ловеч с 22 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”
Р Е Ш И:
На основание чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредба №10/01.09.2016 г. за Организация на
дейностите в училищното образование, съгласува постъпилото предложение на
Регионалното управление на образованието гр. Ловеч за държавен план-прием в
училищата на област Ловеч за учебната 2018/2019 г.
По т. 2 Други – не постъпиха предложения.
Г-н Тодоров съобщи на присъстващите, че на 08.02.2018 г. ще се проведе
информационна среща към Комисия по заетостта, която се организира от Агенция по
заетостта – София, за която всички членове ще бъдат уведомени с писмо.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Тодоров пожела ползотворен ден и закри
заседанието.

Председател на КЗ към ОСР:
Илиян Тодоров
Зам. областен управител
на област Ловеч

Изготвил протокола:
Виолета Николова
младши експерт РРАК
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