ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

ПРОТОКОЛ №1
от заседание на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие, проведенo
на 06.02.2019 г.
Днес 06.02.2019 г. от 11.00 часа в зала 101 на Областна администрация Ловеч се
проведе заседание на Комисията по заетостта (КЗ) към Областен съвет за развитие,
назначена със заповед №РД-07-106/27.08.2018 г. на Областния управител на област
Ловеч. За срещата всички са уведомени с писмо РР-24-8/21.01.2019 г. Присъстваха 21 от
членовете на комисията, съгласно приложения присъствен лист. На заседанието
присъства и г-н Бойко Пъдарски – заместник областен упарвител на област Ловеч.
Заседанието се води от г-н Илиян Тодоров – председател на КЗ, зам. областен управител
на област Ловеч.
Г-н Илиян Тодоров – 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 2019/2020 г.
2. Други.
С 21 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 проведени срещи във всяка една от осемте общини на територията на област Ловеч,
съвместно с Областен управител или негови заместници. На срещите са взели участие
ръководства на общини, директори на училища, представители на работодателски
организации, на бюрата по труда и ръководители на фирми. По време на срещите са
обсъдени броя ученици завършващи основно образование и необходимостта от кадри в
съответната община. Той благодари на всяка една от общините за отговорното
отношение, на областната управа, за тяхната подкрепа, тъй като това, което се е случило
в нашата област се посочва за пример във всички общини за нашата страна.
Във всяка една от общините на базата на анализ, който предварително е изготвен от РУО
Ловеч за броя на учениците, които завършват през настоящата учебна година VII клас са
определени колко паралелки биха могли да се образуват в съответната община. Планприема е направен на базата броя на децата, на базата на съответния план за развитие на
дадената община, на базата на анализа на приема през предходните три години, на базата
на наличната материална база за всяко едно училище, след което се определя броя на
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паралелките и броя на децата в тях, които да бъдат приети след провеждане на
национално външно оценяване, което ще формира техният бал. В обобщение на това,
което е извършено беше представена презентация от д-р Иваничка Буровска – началник
на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, Регионално управление на
образованието Ловеч.
Г-жа Буровска направи обстойно представяне на план-приема за учебната
2019/2020 г. В област Ловеч тази година ще завършват VII клас общо 1153 ученици. По
общини броят им е: в община Априлци – 15, в Летница 36, община Ловеч – 359, община
Луковит 193, в общините Тетевен и Троян са съответно 161 и 243. В общините Угърчин
и Ябланица, завършват съответно 56 и 90 ученика. Предложените профилирани
паралелки за прием след VII клас са 17 – 12 в Ловеч, 3 в Троян и по една в Луковит и
Тетевен. Професионалните паралелки със срок на обучение 5 години се предлага да
бъдат 32 – по 6 в общините Ловеч, Луковит, Тетевен и Троян, по 2 в Летница и Угърчин,
3 в Ябланица и една в Априлци. Предлага се разкриването и на една професионална
паралелка със срок на обучение 3 години в община Троян – в обединено училища „Иван
Вазов“ – с. Дебнево. Общият брой на планираните паралелки в 8 клас е 50, като в тях се
очаква да учат 1304 ученици.
Г-жа Буровска посочи, че за община Троян РУО Ловеч е изготвил два варианта
за брой и баланс на учениците, завършващи VII клас през учебната 2018/2019 г. и
предложение за държавен план-прием през учебната 2019/2020 г. на областно ниво. Във
вариант 1 е направено предложение, броя на паралелките в община Троян да е 11,
съответно 4 броя – профилирани, със срок на обучени 5 г., 6 броя – професионални, със
срок на обучение 5 г. и 1 професионална, със срок на обучение 3 години. Във Вариант 2
броя на паралелките е 10, съответно 3 профилирани паралелки, със срок на обучение 5 г.,
6 броя професионални, със срок на обучение 5 години и 1 професионална, със срок на
обучение 3 години.
Г-н Тодоров – благодари на г-жа Буровска за представената информация и се
обърна към присъстващите за коментари и изказвания.
Членове на комисията изразиха своите становища, относно двата представени
Варианта за държавен план-прием за учебната 2019/2020 г., като подкрепиха Вариант 2,
където броя паралелки в община Троян е 3 бр. профилирани – срок на обучение 5
години. В своите изказвания изразиха мнения, че анализът за държавен план-прием през
учебната 2019/2020, който беше представен по време на заседанието е обстоен и нямат
какво да допълнят.
Г-жа Розалина Русенова – зам. кмет на община Троян, каза, че Община Троян
подкрепя направеното предложение във Вариант 1, за допълнителна профилирана
хуманитарна паралелка в СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян“.
На заседанието присъстваха и родители на децата, които завършват VII клас през
текущата учебна година в СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян. Г-жа Таня Вълова
Петрова – председател на обществен съвет към училището, се обърна към комисията и
Регионално управление на образованието Ловеч да подкрепят Вариант 1, с откриването
на допълнителна паралелка, която ще даде възможност на децата да продължат своето
образование в същото училище.
Г-н Тодоров сподели, че 68 деца са заявили желание да останат да учат в същото
училище и подкрепя Вариант 1, за откриване на 4-та профилирана паралелка,
досегашните три и една допълнителна профилирана хуманитарна паралелка, тъй като на
територията на община Троян няма хуманитарна паралелка.
Председателят на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие покани
членовете да преминат към гласуване, като уточни,че ще се гласуват предложените два
варианта – Вариант 1 и Вариант 2.
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Резултатите след проведеното гласуване на Комисия по заетостта към Областен
съвет за развитие за предложения Вариант 1 за държавен план-прием през учебната
2019/2020 година в област Ловеч са: 3 гласа „за”, 18 „против” и 0 „въздържал се”.
Резултатите от гласуването на предложения Вариант 2 за държавен план-прием през
учебната 2019/2020 година на областно ниво са: 18 гласа „за”, 3 „против” и 0
„въздържал се”.
Г-н Тодоров 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 2019/2020 г.

След проведеното гласуване Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие на
област Ловеч с 18 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 2019/2020 г.
По т. 2 Други – не постъпиха предложения.
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 в Дирекция
АКРРДС
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В област Ловеч тази година завършват VII клас общо 1153 ученици. По общини броят им
е: в община Ловеч – 359, в общините Троян и Тетевен са съответно 243 и 161. В
общините Ябланица, Угърчин и Летница завършват съответно 90, 56 и 36 ученици, наймалко деца, завършващи 7 клас са в Априлци – 15.
Предложените профилирани паралелки за прием след VII клас са 17 – 12 в Ловеч, 3 в
Троян и по една в Луковит и Тетевен. Професионалните паралелки със срок на обучение
5 години се предлага да бъдат 32 – по 6 в общините Ловеч, Луковит, Тетевен и Троян, по
2 в Летница и Угърчин, 3 в Ябланица и една в Априлци. Предлага се разкриването и на
една професионална паралелка със срок на обучение 3 години в община Троян – в
обединено училища „Иван Вазов“ – с. Дебнево.
Общият брой на планираните паралелки в 8 клас е 50, като в тях се очаква да учат 1304
ученици.

Г-жа Снежанка Алексиева – директор на РДСП Ловеч също благодари на РУО Ловеч
за обстойния анализ и каза, че няма какво да се подълни.
Г-жа Татяна Тодорова – предтсвител на ТПЗП Ловеч каза, че и според нея
аназиза е обстоен и попита дали наистина има необходимост от създаването на нова
паралелка, има ли статистика какви работни места се търсят.
Г-жа Ирина Митева – директор на ДБТ Ловеч, каза, че в община Троян се търсят
специалисти на длъжност „настройчик, металообработващи машини“, „полировчик,
дървени мебели“, „Монтажник, екелтрически елементи , „Монтажник, изделия от дърво“
и общи работници.
Г-н пъдарски
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Г-н Тодоров благодари на всички за направени коментари и дадените мнения и
предложи да се премине към гласуване на следното решение:
Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие на област Ловеч, да
приеме внесената от работната група информация за резултатите от проучването на
потребностите от работна сила в област Ловеч.
След проведеното гласуване Комисията по заетостта към Областен съвет за
развитие на област Ловеч с 20 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”
Р Е Ш И:
Комисията по заетостта към Областен съвет за развитие на област Ловеч,
приема внесената от работната група информация за резултатите от проучването
на потребностите от работна сила в област Ловеч.
Г-н Тодоров каза, че информацията от проучването ще бъде изпратена в
централното управление на Агенцията по заетостта.
По т. 2 Други – не постъпиха предложения.
Г-н Тодоров благодари на всички за ползотворната работа и пожела успешен ден!

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

Изготвил протокола:
Виолета Николова
Младши експерт РРАК
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