
П Р О Т О К О Л  

№ 80 

 

Днес, 15 февруари 2017 г., се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост към 

Областния съвет за развитие, на което присъстваха: 

 

1. Николай Сираков  – Областна администрация 

2. Десислава Гълъбова – Областна администрация 

3. Павлина Макашелова – Община Габрово 

4. Деница Вачкова – Община Дряново 

5. Красимира Йорданова – Община Севлиево 

6. Лена Енева  – Дирекция „Бюро по труда” 

7. Димитър Димитров – Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово 

8. Нели Баракова  – Регионална дирекция „Социално подпомагане” 

9. Георги Цветков – отдел „Статистически изследвания - Габрово” 

10. Иван Иванов – РС на КНСБ 

11. Галина Михнева – ГТПП 

12. Пламен Ацаров – ИСА (Стопанска камара) 

13. Магдалена Василева – Общинско училищно настоятелство 

14. Светла Начева – СРС на КТ „Подкрепа” 

 

Отсъства Мария Пенева, Община Трявна. 

Присъстваха още: г-н Георги Маринов – началник на РУО, г-жа Грациела Родева – началник 

на отдел ИОМД, РУО, г-жа Ивелина Ненова – старши експерт ПО и Цветомира Иванова, Областна 

администрация. 
 

След установяване наличието на кворум г-н Сираков откри заседанието.  
С четиринадесет гласа „за” бе приет следният 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 Съгласуване предложението на Регионалното управление на образованието за 

държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. 

 Докладва: г-н Георги Маринов, началник на РУО – Габрово 

 

 Г-н Сираков даде думата на г-н Маринов, за да запознае членовете на комисията с 

предложението за държавен план-прием за следващата учебна година. 
 Г-н Маринов представи накратко предложението, като подчерта, че то е съобразено с 

изискванията на новия Закон за предучилищното и училищното образование. В изказването 

си г-н Маринов благодари на общините за тяхната заинтересованост и подкрепа. 

 Г-н Сираков покани представителите на общините да изразят своите становища по 

план-приема. 

 Г-жа Макашелова: Община Габрово подкрепя предложението. 

 Г-жа Йорданова: Община Севлиево смята, че план-приемът е балансиран. Съобразен е 

с броя ученици, завършващи съответно VII и VIII клас. При една добра кампания 

предложените  паралелки биха били изпълнени. 
 Г-жа Вачкова: Амбициозни предложения от страна на директорите на училища в 

общината. С част от тях общинското ръководство се съгласи, но злободневна тема е ПГИ 

„Рачо Стоянов”, където въпреки малкия брой завършващи, приемът в VIII клас би могъл да 

се реализира. По отношение на приема в IX клас – Община Дряново не подкрепя паралелката 

„Икономика и мениджмънт”, тъй като през настоящата учебна година е реализиран план-

прием по тази специалност, но в паралелката са 9 ученици. Това води до дофинансиране от 

страна на Общината. През последните години по отношение на тази гимназия това е 

традиция. Смятам, че би било по-добре да се насочат усилията към новата паралелка 

„Архитектурна реставрация”. Имаме подкрепа от Камарата на строителите. Община Дряново 

като партньор по време на кампанията ще изиграе достатъчно добра роля и ще се постигне 



резултат. По отношение предложението на СОУ „Максим Райкович” - напълно сме съгласни 

с предложението на директора. 
 Г-н Сираков: Да дискутираме темата с двете паралелки в ПГИ „Рачо Стоянов” – 

„Икономика и мениджмънт” и „Архитектурна реставрация”. 
 В последвалата дискусия своите мнения изказаха г-жа Енева, г-жа Баракова, г-жа 

Василева, г-н Цветков, г-жа Начева и бяха зададени въпроси към г-жа Вачкова и г-н 

Маринов. 

 След приключване на обсъжданията, г-н Сираков формулира следното предложение: 

Постоянната комисия по заетост да подкрепи предложението на ПГИ „Рачо Стоянов” за 

разкриване на паралелка „Икономика и мениджмънт” за прием в IX клас. 
 

 Предложението бе подложено на гласуване. 
Резултат от гласуването: общо гласували – 14, за – 12, против – 2. 

Предложението се приема. 

  
Г-н Сираков подложи на гласуване цялото предложение на РУО – Габрово. 

Резултат от гласуването: общо гласували – 14, за – 14, против – 0. 

Предложението се приема. 

 

На настоящото заседание бяха взети следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 1. Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие подкрепя предложението 

на ПГИ „Рачо Стоянов” за прием в две паралелки  в IX клас: “Икономика и мениджмънт” и 

„Архитектурна реставрация”. 
 2. Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие съгласува 

предложението на Регионалното управление на образованието за държавния план-прием за учебната 

2017/2018 г. 

 

 

НИКОЛАЙ СИРАКОВ /п/ 
Областен управител на Област Габрово 

Председател на Постоянната комисия по заетост 

 

 

Изготвил протокола: /п/ 

Десислава Гълъбова 

Главен експерт в дирекция АКРРДС 

Секретар на Постоянната комисия по заетост 


