
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Търговище 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
№2/20.02.2017 г. 

От заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за 

развитие на област Търговище 

 

Днес, 20.02.2017 г., от 10.30 ч. в пресцентъра на Областна администрация 

Търговище се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния 

съвет за развитие на област Търговище. 

В заседанието взеха участие: 

Председател:  

1. Валери Симеонов –  Областен управител на област Търговище  

Секретар: 

2. Камелия Караджова – главен експерт СПМДИСП в Областна администрация 

и членове: 

3. инж. Иванка Димчева – директор на Дирекция АКРРДС в Областна 

администрация 

4. Владимир Иванов – секретар на община Попово 

5. Галя Кулева – секретар на община Опака 

6. Юнал Османов – зам. кмет на община Омуртаг 

7. Иван Топалов – директор на Д „Бюро по труда” Търговище  

8. Катя Желязкова –директор на Д „Бюро по труда” Попово 

9. Петър Петков - директор на Д „Бюро по труда” Омуртаг 

10. Кремелита Бонева – началник на РУО -  Търговище 

11. Даниела Маркова – представител на  ОД „Земеделие” Търговище 

12. Галина Градинарова – директор на ДИТ гр. Търговище 

13. Галин Дачев – регионален представител на КРИБ България  

14. Явор Атанасов – упълномощен представител на ТПП Търговище  

15. Антоанета Иванова – секретар на УС на ТО на НТС Търговище 

16. Бонка Петкова – Клуб на НСО Търговище 

17. Добрин Добрев – изпълнителен директор на „БЦ-БИ“ Търговище 

18. Васил Николов – председател на СРС КТ „Подкрепа“ 
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Присъстваха също: 

- експерти от РИО Търговище; 

- директори на училища от областта. 

Г-н Валери Симеонов, областен управител на област Търговище и председател на 

Постоянната комисия по заетост откри заседанието и съобщи, че в залата присъстват 

18 от членовете на комисията, то е редовно и може да взема решения. 

Г-н Симеонов предложи заседанието да протече при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Представяне на реализирания държавен план-прием за учебната 2016/2017 г. 

2. Обсъждане и съгласуване на предложението на РУО Търговище за държавния 

план-прием за учебната 2017/2018 г. 

3. Приемане на Регионални приоритети на политиката по заетостта за 2017 г. и 

план за работата на Постоянната комисия по заетост през 2017 г. 

С 18 гласа „За” предложеният дневен ред беше приет. 

По първа точка от дневния ред г-н Симеонов даде думата на г-н Стефан Станчев, 

експерт и представител на РУО Търговище да представи реализирания държавен план-

прием за учебната 2016/2017 г. в област Търговище.  

Г-н Стефан Станчев: 

Идеите за реформи са съобразно спецификата и традициите в област Търговище и 

са изградени на базата на системно наблюдение върху дейността на училищата и на 

резултатите от тяхната работа. 

Специфичният за страната процес на непрекъснато намаляване на общия брой на 

учениците се проявява в значителна степен и в област Търговище. 

 При планирането на приема в професионалните училища е необходимо да се 

търси в по-голяма степен подкрепата на местния бизнес. Свиването на пазара на труда 

оказва неблагоприятно влияние върху интереса на учениците към професионалното 

образование. 

Един от начините за повишаване на интереса към професионалните училища е 

предлагането на нови професии и специалности.  

Наложителен е по-ефективен диалог и взаимодействие между образователните 

институции, РУО и регионалните представители на бизнеса.   

Професионалното образование и обучение се провежда в 8 професионални 

гимназии и в  две специални училища - СОУ за деца с увреден слух „Св. Иван Рилски”- 

Търговище и Помощно училище – интернат ”Д-р Петър Берон” в гр. Търговище.  

Разпределението на професионалните училища на територията на област 

Търговище е следното: пет професионални гимназии се намират в град Търговище, две 

професионални гимназии в гр. Попово и една професионална гимназия в гр. Омуртаг. 
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Училищата в област Търговище са 55, като в община Търговище са 25; в община 

Попово са 12; в община Омуртаг са 11; в община Антоново са 4; в община Опака са 3. 

 

Реализиран държавен план-прием 2016/2017 г. след 7- ми клас 

УЧИЛИЩЕ Брой  
паралелки 

Брой 
ученици 

Брой  
паралелки 

Брой 
ученици 

ПГИЧЕ “Митрополит  
Андрей" 

1   26 0 0 

І СУ  
“Св. 
Седмочисленици” 

2  52 2 52 

ІІ СУ  
“Проф .Н. Маринов” 

2 52 2 52 

ПТГ  
“Цар Симеон Велики” 

1 26 1 19 

ПГИИ “Джон 
Атанасов” 

2 52 1 18 

ОБЩО 8 208 6 141 
 

Държавният план-прием за 2016/2017 учебна година е изготвен на базата на 

характерните за областта условия, областната образователна политика, както и 

съобразно  спецификата на пазара на труда в региона.  

Изводи (след 7 клас):  

От планираните 8 паралелки след 7 клас са реализирани 6 –75% (75% м.г.)  По 

отношение на брой ученици изпълнението е 68% (72% м.г.) 

Приемът след завършен VІІ клас в І СОУ и във II СОУ е осъществен на 100% и по 

отношение на брой паралелки и по отношение на брой ученици. 

При прекратяване на приема в нереализираните паралелки възникват трудности 

за насочване на учениците към други паралелки по реда на следващите им желания 

поради липса на свободни места. 

Нереализиран прием: ПГИЧЕ VІІ кл.– 1 паралелка  профилирана подготовка; 

ПГИИ VІІ кл.- 1 паралелка  професионална подготовка. 

Изводи (след 8 клас): 

Нереализиран прием 8 клас 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРИЕМ: В 5 ПАРАЛЕЛКИ / 2 профил и 3 специалности: 

- профил „Предприемачество и бизнес” в Гимназия „Симеон Велчев” гр. Омуртаг; 

- профил “Хуманитарен” в Гимназия Попово; 

- ½  паралелка по специалност „Конструиране, моделиране и технология на 

облекло от текстил и 1/2 “Електроенергетика в ПГСЕ Търговище; 

- специалност „Малък и среден бизнес” в ПГИИ Търговище; 
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- специалност „Електрообзавеждане на производството – дуално обучение” в ПТГ 

Търговище. 

Запазва се тенденцията на засилен интерес на кандидат-гимназистите към 

общообразователните училища - поради високите резултати от ДЗИ и успешното им 

реализиране във висшите училища на страната и чужбина. 

Налице е нарастващ брой осмокласници, които продължават обучението си на 

територията на  областта, за сметка на тези, които избират училища от други области. 

През последните години в някои училища значително се подобри учебната среда и 

се вложиха много усилия образователно-възпитателният процес да стане по- 

ефективен, по-атрактивен и по-иновативен, с което предлаганият план-пием е по-

привлекателен за кандидатите. 

Трудности при осъществяване на приема - преди всичко в училища, в които 

качеството на образователно-възпитателният процес е ниско и имат ниски резултати от 

ДЗИ и от Държавни квалификационни изпити. 

 Наложителен е по-ефективен диалог и взаимодействие между образователните 

институции и социалните партньори във връзка с приема на професионалните 

гимназии. 

Най-голям дисбаланс между планиран и реализиран прием се наблюдава в община 

Търговище поради неоптимизираната училищна мрежа. 

Значима причина за нереализирания прием е не добре разчетен план-прием и 

неефективно осъществена   кампания в съответните училища. 

По втора точка: 

Г-н Валери Симеонов, председател на ПКЗ припомни, че съгласно чл. 52, ал.1, т.4 

и т.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование, Постоянната комисия по заетост съгласува предложението на началника 

на РУО Търговище за държавния план-прием в професионалните гимназии, 

професионалните училища и паралелките за придобиване на професионална 

квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни, спортни и 

специални училища. На това основание той предостави думата на г-н Стефан Станчев, 

експерт на РУО Търговище да представи Предложението на РУО за държавен план-

прием на учениците през 2017/2018 г. 

 

Г-н Станчев: „Предложението е съобразено с подадените предложения на 

директорите на училища, но са взети под внимание и резултатите от изпълнението на 

приема през тази година.  

Принципи на изготвяне на план-приема:  

 баланс между завършващи ученици и планиран прием;  

 реализиран и планиран прием; 
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 съотношение между общообразователни и професионални паралелки; 

 стратегиите, програмите и плановете за развитие на съответната община; 

 утвърдена задължителна учебна документация; 

 мрежата от сродни специалности и професии в областта; 

 брой и пълняемост на паралелките;  

 демографската характеристика на региона; 

 кадровото обезпечаване на училищата; 

 материално-техническата база на училищата; 

 потребностите на пазара на труда; 

 утвърдени училищни традиции и проява на интерес от страна на ученици и 

родители; 

 наличие на условия за целодневно обучение на учениците от първи-четвърти 

клас в средните училища; 

 интересът на учениците и родителите; 

 не се предлага прием по едни и същи професии/профили в повече от едно 

училище в една и съща община. 

 

Съотношението между реализирани професионални и общообразователни 

паралелки за 2016/2017 г. е 65% към 35%. 

 
 
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА ПЛАН 2017/2018 Г. 

УЧИЛИЩЕ  след VІІ 
кл. 

Профил след 
VIII кл. 

Профил 

ПГИЧЕ 1 Профил 0  
І СУ  4 Профил 1 Профил 

ІІ СУ  4 Профил 1 Профил 

Профилирана 
гимназия -Попово 

3 Профил 3 Профил 

Профилирана 
гимназия -- Омуртаг 

3 Профил 2 Профил 

СУ - Антоново 2 Профил 1 Профил 

СУ- Опака 2 Профил 1 непрофилирана 
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БАЛАНС 2017/2018 (ПО 22/24 УЧ.) 

 
 

  
Брой 

завърш 
ващи VII 

клас 
 

Общ брой 
планирани 

паралелки в 
VIII клас 

Общ брой 
планирани 
професио 

нални  
паралелки 
в VIII клас 

Планирани 
ученици в 
VIII клас 

Баланс на 
учениците за 

VIII клас 

Търговище 523 26 17 570 -47 
Попово 204 10 7 216 -12 
Опака 49 2  48 1 

Омуртаг 194 6 3 138 56 
Антоново 45 2 - 48 -3 

Общо 1015 46 27 1020 -5 

 

БАЛАНС 2017/2018 (ПО 22/24 УЧ.) 
 
 

  
Брой 

завърш 
ващи VIII 

клас  

Общ брой 
планирани 
паралелки в 
IX клас 

Общ брой 
планирани 
професио 
нални  
паралелки 
в IX клас 

Планирани 
ученици в 
IX клас 

Баланс на 
учениците за 

IX клас 

Търговище 293 16 14 326 -33 

Попово 205 10 7 216 -11 
Опака 49 1 - 24 25 

Омуртаг 160 4 2 92 68 
Антоново 28 1 - 24 4 

Общо 735 32 23 682 53 
 

Отчитайки състоянието на пазара на труда, както и данните за броя и баланса на 

учениците, завършващи седми и осми клас по общини и за областта през учебната 

2016/2017 г. РУО Търговище счита, че предложения план-прием през учебната 

2017/2018 г.: 

- ще гарантира качествен образователно-възпитателен процес в училищата на 

територията на област Търговище; 

- ориентиран е към нуждите на местния бизнес; 

- съобразен е с интересите на учениците; 

- обезпечен е с квалифицирани педагогически специалисти.   

Г-н Симеонов даде думата на директорите на училищата от област Търговище и на 

представителите на бизнеса и работодателите да запознаят членовете на Комисията по 

заетост с аргументите и основанията за направените предложения, правени ли са 
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проучвания сред родители и ученици или сред бизнеса, как предложените 

специалности кореспондират с потребностите на пазара на труда.  

С 18 гласа „За”,  беше взето следното 

РЕШЕНИЕ №1: 

Комисията по заетост съгласува Предложението на началника на РУО 

Търговище за държавния план-прием на ученици по училища и професии в 

област Търговище за учебната 2017-2018 г. по чл.52, ал.1, т.2 и т.4 от Наредба 

№10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.  

 

По трета точка г-жа Камелия Караджова, секретар на Комисията, представи 

регионалните приоритети и план-графика за работа на комисията по заетост за 2017 г. 

С 18 гласа „За”  беше взето следното решение 

РЕШЕНИЕ №2: 

Комисията по заетост приема направено предложение за  регионални 

приоритети в политиката по заетостта за 2017 г. и план-графика за работата 

на комисията през 2017 г.  

 Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

 

 

 

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ……… 

Областен управител на област Търговище и  

Председател на Комисията по заетост: 

 

 

КАМЕЛИЯ КАРАДЖОВА     ………… 

Главен експерт СПМДИСП и  

Секретар на Комисията по заетост  

 

 

 

 

 

 

 

7700 Търговище, ул. Стефан Караджа  2, тел.: +359 601 66 654, факс: +359 60654 

е-mail: oblast@tg.government.bg; oblast@elnics.com  web: www.tg.government.bg 

 7 

mailto:oblast@tg.government.bg
mailto:oblast@elnics.com

	При планирането на приема в професионалните училища е необходимо да се търси в по-голяма степен подкрепата на местния бизнес. Свиването на пазара на труда оказва неблагоприятно влияние върху интереса на учениците към професионалното образование.
	Един от начините за повишаване на интереса към професионалните училища е предлагането на нови професии и специалности.
	Наложителен е по-ефективен диалог и взаимодействие между образователните институции, РУО и регионалните представители на бизнеса.
	От планираните 8 паралелки след 7 клас са реализирани 6 –75% (75% м.г.)  По отношение на брой ученици изпълнението е 68% (72% м.г.)
	Приемът след завършен VІІ клас в І СОУ и във II СОУ е осъществен на 100% и по отношение на брой паралелки и по отношение на брой ученици.
	При прекратяване на приема в нереализираните паралелки възникват трудности за насочване на учениците към други паралелки по реда на следващите им желания поради липса на свободни места.
	Нереализиран прием: ПГИЧЕ VІІ кл.– 1 паралелка  профилирана подготовка;
	ПГИИ VІІ кл.- 1 паралелка  професионална подготовка.
	Изводи (след 8 клас):
	Нереализиран прием 8 клас
	ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРИЕМ: В 5 ПАРАЛЕЛКИ / 2 профил и 3 специалности:
	- профил „Предприемачество и бизнес” в Гимназия „Симеон Велчев” гр. Омуртаг;
	- профил “Хуманитарен” в Гимназия Попово;
	- ½  паралелка по специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил и 1/2 “Електроенергетика в ПГСЕ Търговище;
	- специалност „Малък и среден бизнес” в ПГИИ Търговище;
	- специалност „Електрообзавеждане на производството – дуално обучение” в ПТГ Търговище.
	Запазва се тенденцията на засилен интерес на кандидат-гимназистите към общообразователните училища - поради високите резултати от ДЗИ и успешното им реализиране във висшите училища на страната и чужбина.
	Налице е нарастващ брой осмокласници, които продължават обучението си на територията на  областта, за сметка на тези, които избират училища от други области.
	През последните години в някои училища значително се подобри учебната среда и се вложиха много усилия образователно-възпитателният процес да стане по- ефективен, по-атрактивен и по-иновативен, с което предлаганият план-пием е по-привлекателен за канди...
	Трудности при осъществяване на приема - преди всичко в училища, в които качеството на образователно-възпитателният процес е ниско и имат ниски резултати от ДЗИ и от Държавни квалификационни изпити.
	Наложителен е по-ефективен диалог и взаимодействие между образователните институции и социалните партньори във връзка с приема на професионалните гимназии.
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