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ПРОТОКОЛ № 1/26.01.2016 г.
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА

РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

Днес, 26.01.2016 г. (вторник) от 10.30 часа в зала „Марица” на І етаж в

сградата на Областна администрация Хасково се проведе заседание на Комисията по

заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково. Заседанието бе открито и

ръководено от г-н Станислав Дечев – Областен управител на област Хасково и

председател на Комисията по заетост. На заседанието присъстваха 24 от членовете на

комисията (списък на присъствалите е приложен към настоящия протокол).

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане и съгласуване на предложението на Регионалния инспекторат

по образование - Хасково за държавния план-прием за учебната 2016/2017 г., в

съответствие с чл. 25, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение и

чл. 49, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

2. Други.

По първа точка от дневния ред г-н Дечев информира членовете на

комисията, че държавния план-прием за учебната 2016/2017 г. е бил подложен на

коментар и дискусия на редица срещи между РИО – Хасково и директорите на

училища, включително на работна среща, проведена с участието на работодателски

организации и социални партньори от областта. Думата бе предоставена на г-н

Панайотов - началник на РИО – Хасково, който отбеляза, че през учебната 2015/2016

г. общо за областта учениците в VІІ клас са 1818 или със 110 по-малко в сравнение с

предходната учебна година, а тези в VІІІ клас са 939, при 1042 в сравнение с учебната

2014/2015 г. Г-н Панайотов подробно запозна присъстващите (под формата на

презентация) с предложението на Регионалния инспекторат по образование – Хасково

за държавния план-прием за учебната 2016/2017 г. в държавните и общинските

професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за професионална

квалификация в основни, прогимназиални и средни общообразователни и специални

училища в област Хасково. Пред членовете на комисията бе представен план-приема

за всички 57 паралелки в областта, от които дневна форма на обучение - 16 след

седми клас и 30 след осми клас; 5 предвидени за задочна форма на обучение; 1 за
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вечерна форма на обучение; 4 паралелки – в помощни училища и 1 паралелка в

Спортно училище „Стефан Караджа” Хасково.

Г-н Панайотов запозна присъстващите с единствената заявена нова

специалност в област Хасково за учебната 2016/2017 г. - на ПГ "Проф. Д-р Асен

Златаров" Димитровград, където ще бъде обявен прием след 7 клас за специалност

"Компютърна графика". Възможностите за реализация на завършилите тази

специалност са в издателската дейност, печатни издания, рекламни къщи, студиа за

предпечатна подготовка, за видеопродукция и кинопродукция, анимация,

видеоефекти и др.

След направеното предложение на РИО – Хасково за план-приема за учебната

2016/2017 г., г-н Дечев даде думата на присъстващите за въпроси, мнения и

коментари. Г-жа Малина Славова – Председател на УС на Сдружение „Шанс и

закрила” Хасково зададе въпрос дали ученици от други области учат в училища в

област Хасково. Г-н Панайотов отговори, че има такива ученици и те са основно от

гр. Първомай (обл. Пловдив), с. Черноочене и с. Странджево (обл. Кърджали).

В заключение по първа точка се подчерта, че така представения план-прием за

учебната 2016/2017 г. подлежи на разглеждане и окончателно одобрение от МОН.

Поради липса на други въпроси и коментари по предложението за план-

приема за учебната 2016/2017 г. комисията проведе гласуване и с 24 гласа „ЗА”

Р Е Ш И :

Съгласува така направеното предложение на Регионалния инспекторат

по образование – Хасково за държавния план-прием за учебната 2016/2017 г., за

държавните и общинските  професионални гимназии, професионални училища и

в паралелките за професионална квалификация в основни, прогимназиални и

средни общообразователни и специални училища за област Хасково.

По втора точка от дневния ред „Други” не постъпиха материали за

разглеждане от комисията.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Секретар............................... Председател...................................
/Кадир Муса/ /Станислав Дечев/


