РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

УТВЪРЖДАВАМ
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ: ……………П……………..
/Областен управител на област Плевен/

ПРОТОКОЛ №15
от
заседание на Комисия по заетостта
към Областният съвет за развитие

Днес, на 13.02.2019 г., на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка
с чл. 9 от Закона за насърчаване на заетостта и чл. 6 от Правилник за прилагане на закона за
насърчаване на заетостта се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет
за развитие, назначена със Заповед №РД-09-108/08.08.2018 г., на Областен управител на област
Плевен.
Присъстваха 23 от общо 31 членове на комисията.
Изпратили свои упълномощени представители: г-н Милен Дулев – Кмет на община
Белене, г-н Лъчезар Яков – Кмет на община Гулянци, г-н Борислав Станимиров – Кмет на
община Долни Дъбник, г-жа Поля Цоновска – Кмет на община Долна Митрополия, г-н Илийчо
Лачовски – Кмет на община Кнежа, д-р Валерий Желязков – Кмет на община Никопол, г-н
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Детелин Василев – Кмет на община Пордим, г-н Данаил Вълов – Кмет на община Червен бряг,
г-жа Светлана Георгиева – Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” –
Плевен, г-н Русалин Русалинов – представител на Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България.
Отсъствали по уважителни причини: г-н Валентин Йорданов – Кмет на община Искър,
г-жа Любка Александрова – Кмет на община Левски, г-н Георг Спартански – Кмет на община
Плевен, г-н Борис Петков – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Плевен, г-жа Цецка
Лулчева – Председател на КТ „Подкрепа“ – Плевен, г-н Веселин Йотков – представител на
Българска стопанска камара – Плевен, г-н Николай Гиздов – Представител на Асоциация на
индустриалния капитал в България, г-н Альоша Гърков – Представител на Съюз за стопанска
инициатива.
При наличието на кворум заседанието бе открито от г-жа Татяна Божинова – Заместник
областен управител на област Плевен и Председател на Комисията по заетост. Г-жа Божинова
представи проекта за дневен ред и след гласуване бе приет с единодушие, като стана дневен
ред на заседанието.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне и приемане на държавния план-прием за учебната 2019-2020 г.
за област Плевен.
По точка 1
Думата беше дадена на г-жа Албена Тотева, началник на РУО – Плевен, която след
кратко приветствие предостави думата на г-жа Снежана Георгиева – старши експерт в РУО –
Плевен и на г-жа Цветанка Тончева – старши експерт в РУО Плевен да представят проект на
Държавният план-прием за учебната 2019/2020 г.
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АНАЛИЗ
на предложението за държавен план –прием в VIII клас в неспециализираните
профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища в област
Плевен
Настоящият анализ е разработен в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование и има за цел да представи актуална
информация

за

постъпилите

от

директорите

професионални гимназии, средните

на

неспециализираните

профилирани

и

и обединените училища в област Плевен мотивирани

предложения за броя на паралелките, броя на учениците по форми на обучение, с прием след
завършено основно образование, съобразени с промените в нормативните уредби в системата на
предучилищното и училищно образование.

Плевенска област административно е разделена на 11 общини, като и в 11-те от
учебната 2019/2020 год. в тях ще има професионални гимназии, СУ, ОбУ и ВУИ в които се
осъществява професионално образование и обучение, като са застъпени голяма част от
професионалните направления, включително от IT и технически професии.
I.

Обучението по професии/специалности за учебната 2019/2020 год. ще се

осъществява в 22 Професионални гимназии, 7 СУ, 4 ОбУ, 1 Спортно училище и 1
Възпитателно училище-интернат.
Разпределението на професионалните, средните и обезинените училища по общини и
финансово подчинение е както следва:
1.Община Белене – 1 ПГ
Професионална гимназия по ядрена енергетика «М.С.Кюри” – Министерство на
образованието и науката
2.Община Гулянци – 1
СУ „Христо Смирненски” – община Гулянци
3.Община Д.Митрополия -3
3.1 СУ „В. Е. Априлов”, гр. Д. Митрополия - община Д. Митрополия;
3.2. СУ „Евлоги Георгиев», гр. Тръстеник - община Д. Митрополия;;
3.3. ВУИ„ Христо Ботев”, с. Подем - Министерство на образованието и науката
4.Община Д. Дъбник – 1 ПГ
4.1.Професионална гимназия по селско стопанство „Проф.И.Иванов” – община Д.
Дъбник
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5.Община Искър – 1 СУ
СУ „Христо Смирненски”, гр. Искър - община Искър;
6.Община Кнежа – 2 ПГ
6.1.Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов”, гр. Кнежа – община Кнежа
6.2.Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски”, гр.
Кнежа - Министерство на образованието и науката
7.Община Левски – 1 ПГ
Професионална гимназия по селски стопанство и транспорт „Н.Й.Вапцаров”, гр. Левски
– община Левски
8.Община Никопол – 1 СУ
СУ „Христо Ботев”, гр. Никоапол – община Никопол
9.Община Плевен – 13 ПГ, 1 СУ, 1 Спортно училище и 2 ОбУ
9.1.ДФСГ „Интелект”, гр. Плевен – община Плевен
9.2.

Професионална

гимназия

по

механоелектротехника

-

Министерство

на

образованието и науката
9.3. Професионална гимназия по хранително - вкусови технологии „Луи Пастьор”, гр.
Плевен – община Плевен
9.4. Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, гр. Плевен –
община Плевен
9.5.Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Никола Фичев”
гр. Плевен - Министерство на образованието и науката
9.6. Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” гр. Плевен Министерство на образованието и науката
9.7. Професионална гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски”,
гр. Плевен – община Плевен
9.8. Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев”, гр. Плевен Министерство на образованието и науката
9.9. Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф.Асен
Златаров”, гр. Плевен - Министерство на образованието и науката
9.10. Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр. Плевен
- Министерство на образованието и науката
9.11. Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника
„Г.С.Раковски”, гр. Плевен - Министерство на образованието и науката
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9.12. Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов”, гр. Плевен Министерство на образованието и науката
9.13. Професионална гимназия „Захарий Зограф”, гр. Плевен – община Плевен
9.14. Спортно училище „Георги Бенковски”, гр. Плевен –Министерство на младежта и
спорта
9.15. Средно училище „Христо Ботев”, гр. Славяново – община Плевен
9.16. Обединено училище «Св. Св. Кирил и Методий», с. Търнене – община Плевен
9.17. Обединено училище «Христо Ботев», с. Мечка – община Плевен
10.Община Пордим – 1 СУ и 1 ОбУ
10.1. Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пордим – община Пордим
10.2. Обединено училище «Н.Й.Вапцаров», с. Вълчитрън – община Пордим
11. Община Червен бряг – 4 ПГ и 1 ОбУ
11.1.Професионална гимназия по хранителни технологии „Юрий Гагарин”, гр. Ч. Бряг –
община Червен бряг
11.2.Професионална гимназия по механоелектротехника „Девети май”, гр. Ч. бряг Министерство на образованието и науката
11.3.Търговска гимназия „В. Е. Априлов”, гр. Ч. бряг - Министерство на образованието
и науката
11.4.Професионална гимназия по земеделско стопанство „Алексаондър Стамболийски”,
с. Чомаковци – община Червен бряг
11.5. Обединено училище „Отец Паисии”, село Радомирци – община Ч. бряг
Обучение по специалности от професии за учебнта 2019/2020 година ще се
осъществява вече в 7 Средни и 4 Обединени училища по актуални, защитени и професии
с недостиг на пазара на труда.
Във връзка с проекта за Държавен план-прием за учебната 2019/2020 год. са проведени:
1.Работни срещи с директорите на Професионални гимназии, Средни и Обединени
училища на които са анализирани резултатите от предходните 2016/2017, 2017/2018 и
2018/2019 година и са набелязани мерки за предложение на оптимален прием, както и за
прием на защитени професии и на такива с недостиг на пазара на труда;
2.Работните срещи на ниво училище с работодатели и бизнес-партньори са
проведени при следния дневен ред:
2.1 Предложенията за държавния план-прием в контекста на стратегиите, прогнозите,
програмите и плановете за развитие на съответната община и областта;
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2.2.Взаимодействието и партньорството с бизнеса при подготовката на кадри по
специалности от профессии според потребностите на пазара на труда и на постъпилите в
регионалните управления на образованието заявки за обучение по специалности от професии
от местните и национално представените работодатели и работодателски организации;
2.3.Обсъждане на проблемите

на

професионалното образование и обучение на

учениците поставени в реална работна среда;
2.4.Приемане на мерки за подобряване качеството на професионалната подготовка на
учениците, чрез;
- наличната и възможности за обогатяване на материално-техническата база;
- възможността за обезпечаване на обучението с педагогически специалисти;
2.5. Предложение за обучение по специалности от професии за обучение чрез работа по
заявка на работодатели;
2.6.Нови предложения за разкриване на паралелки за придобиване на професионална
квалификация в СУ, професионални гимназии и ОбУ при гарантирани условия за качествена
професионална подготовка, съгласно ДОИ за придобиване на квалификация по професии
(МТБ, назначени редовни учители, условия за практическо обучение и др.);
2.7. Обсъждане на предложенията за Държавния план-прием за учебната 2018/2019 год.
3. Работни срещи на ниво Областна администрация – Плевен през м. ноември 2018
год. и м. януари 2019 год. с участието но Комисиията по заетостта, директори и
работодатели.
В резултат на осъществените срещи, с конкретни предложения и създадените контакти
между училищата и работодателските организации са изведени:
1. Предложения за обучение по специалности от професии в т. ч. и за обучение за първи
път по нови професии/специалности;
2. Предложение за обучение чрез работа/дуална форма/ по специалности от професии.
3. Предложения за обучение по специалности от професии защитени и такива с
недостиг на пазара на труда, в т. ч. и за обучение за първи път по тези професии.
Предложените от директорите специалности от професии за държавен план –
прием в професионалните, средните и обединени училища професионални паралелки са
съобразени с развитието на училището и общината в която се намира то, както и на
област Плевен. Същите са съгласувани от всички общини, независимо дали са
финансиращо ведомство или не от кметовете на общините, на чиято територия се намира
училището.
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На база представените протоколи от срещите между училището и представителите на
бизнеса, обсъждането на предложенията на директорите на училищата е извършен обстоен
анализ на всяка община като демографски фактор три години назад, броят на завършващите
ученици през учебната 2018/2019 год. за осъществяването на необходимия баланс между
завършващи ученици и предложен проект за ДПП през учебната 2019/2020 год.
Основните фактори, които оказват влияние при предложените специалности от
професии в проекта за Държавен план-прием са:
1.
2.

броя на учениците, завършващи основно образование през учебната 2018/2019 год.
предложеният държавния план-прием е в контекста на стратегиите, прогнозите,

програмите и плановете за развитие на съответната община и областта;
3.

взаимодействието и партньорството с бизнеса при подготовката на кадри по

специалности от професии, чрез постъпилите в регионалното управление на образованието
заявки за обучение по специалности от професии от местните и национално представените
работодатели и работодателски организации;
4.
5.

осигурена възможност за конкуренция при избора на училище;
осигуряване на разнообразие от специалности от професии, съобразявайки се с

броя на завършващите ученици и населеното място в което се намира дадено училище;
6.

материална база и финансово осигуряване;

7.

кадрово, педагогическо осигуряване;

8.

потребности от кадри в съответната община и област Плевен;

9.

демографският фактор при подготовката на кадри, необходими за общината или

региона по професионални направления;
10. анализ на изпълнението на план-приема за предходните три години.
Констатации:
І. Утвърден и реализиран Държавен план-прием през учебната 2018/2019 год.
За учебната 2018/2019 година за държавните и общинските професионални и средни
училища бе утвърден държавен план – прием както следва:
За ученици, завършващи средно образование – утвърден държавен план-прием на
56 паралелки в ПГ, 5 паралелки в СУ и 4 паралелки в ОбУ. В ПГ осъществения прием
беше на 50 паралелки със средна пълняемост от 80- 90%, в СУ 5 паралелки със средна
пълняемаст от 80%, от които 2 паралеки бяха сборни и в ОбУ 4 паралелки със средна
пълняемост от 70%, от които 2 бяха сборни паралелки.
Осъщественият прием на 50 паралелки запазва над 90% заявените специалности
от професии главно като сборни паралелки. Чрез доклад до министъра на образованието

5800 Плевен, пл. “Възраждане” № 1, п.к.1057, тел. 064-801 071, факс 064-801 072
http://www.pleven-oblast.bg
e-mail: pleven@pleven.government.bg

и науката и съответните кметове на общини за промяна в утвърдения държавен план –
прием, от началника на РУО – Плевен бе утвърден осъщественият план – прием като се
запазиха професии/специалности като 0.5 паралелка или цели паралелки на ІІІ-ти етап
на класиране, на основание подадени от директорите доклади до началника на РУО. По
този начин се запазиха професии и специалности, свързани със стратегията за развитие
на отделни общини в област Плевен.
ІІ. Проект за Държавен план-прием през учебната 2019/2020 година:
Според статистическите данни през учебната 2018/2019 година в област Плевен броят
на завършващите ученици е както следва:
- след основно образование - 2230 ученици, с 44 в повече от учебната 2017/2018 г.
1. За ученици, завършващи основно образование от професионалните гимназии и
средни училища са заявени 76 паралелки с придобиване на I, II и III СПК;
2. За ученици, завършващи основно образование от професионалните гимназии, средни
и обединени училища са заявени 6 паралелки с придобиване на I СПК
3. Заявените специалности от професии са с интензивно, разширено изучаване на чужд
език и без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.
4. Заявените специалности от професии като защитени професии, съгласно
Постановление №352 от м. декември 2018 год.

са 15 паралелки без интензивно и без

разширено изучаване на чужд език.
5. Заявените специалности от професии като такива с недостиг на пазара на труда,
съгласно Постановление №352 от м. декември 2018 год. са 22 паралелки с разширено и без
интензивно и без разширено изучаване на чужд език
Предложения, свързани с Правилата за планиране и реализиране на ДПП за
учебната 2019/2020 год.
Общ брой професионални паралелки – 83 = 68,30 %, от които:
- Общ брой паралелки от професионално направление Информатика/ИТ
специалности/ – 4.5 = 4,5 %
- Общ брой паралелки от професионлна направление Техника/Технически
специалности/ – 33 паралелки = 27 %
- Общ брой паралелки от останалите професионлни направления – 45,5 паралелки
= 37 %
Предложения за обучение по професии/специалности за първи път:
1.ПГ по ядрена енергетика «М.С.Кюри», гр. Белене с извършенно проучване и анализ за
необходимостта от обучението по заявената професия Помощник - възпитател, специалност
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Помощник - възпитател в отглеждането и възпитанието на деца – 1 паралелка, защитена при
гарантирани условия за качествена професионална подготовка, съгласно ДОИ за придобиване
на квалификация по професии (МТБ, назначени редовни учители, условия за практическо
обучение и др.);
2.СУ«Христо Смирненски», гр. Гулянци с извършенно проучване и анализ за
необходимостта от обучението по заявената професия Техник-растениевъд, специалност
Трайни насаждения – 1 паралелка, защитена при гарантирани условия за качествена
професионална подготовка, съгласно ДОИ за придобиване на квалификация по професии
(МТБ, назначени редовни учители, условия за практическо обучение и др.);
4.СУ«Христо Смирненски», гр. Искър с извършенно проучване и анализ за
необходимостта от обучението по заявената професия Техник на компютърни системи,
специалност Компютърна техника и технологии – 1 паралелка, от техническите
специалности при гарантирани условия за качествена професионална подготовка, съгласно
ДОИ за придобиване на квалификация по професии (МТБ, назначени редовни учители,
условия за практическо обучение и др.);
4. ПГОТ «Христо Бояджиев», гр. Плевен с извършенно проучване и анализ за
необходимостта от обучението по заявената професия Сътрудник в малък и среден бизнес,
специалност Малък и среден бизнес – 1 паралелка при гарантирани условия за качествена
професионална подготовка, съгласно ДОИ за придобиване на квалификация по професии
(МТБ, назначени редовни учители, условия за практическо обучение и др.);
5.Обединено училище «Христо Ботев», с. Мечка, община Плевен с извършенно
проучване и анализ за необходимостта от обучението по заявената сборна паралелка по:
професия Помощник в строителството, специалност Основни и довършителни работи – 0.5
паралелка и професия Работник в производство на облекло, специалност Производсткво на
облекло - 0.5 паралелка, при гарантирани условия за качествена професионална подготовка,
съгласно ДОИ за придобиване на квалификация по професии (МТБ, назначени редовни
учители, условия за практическо обучение и др.) .
Предложения за обучение по професии/специалности чрез работа/дуална форма/:
1. ПГСС «Проф. Иван Иванов», гр. Д. Дъбник с прием от учебната 2018/2019 год. по
заявените: професия Лозаровинар, специалност Лозаровинарсдтво – 0.5 паралелка при
гарантирани условия за качествена професионална подготовка и сключени договори с
работодателски организации и професия Монтьор на ССТ, специалност Механизация на СС –
0.5 паралелка при гарантирани условия за качествена професионална подготовка и сключени
договори с работодателски организации;
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2. ПГМЕТ «Христо Смирненски», гр. Кнежа с прием от учебната 2018/2019 год по
заявената професия Машинен оператор, специалност Машини и съоръжения за заваряване – 1
паралелека, с недостиг на пазара на труда при гарантирани условия за качествена
професионална подготовка и сключени договори с работодателски организации;
3. ПГМЕТ, гр. Плевен с прием от учебната 2018/2019 год. по заявената професия
Машинен техник, специалност Машини и системи с ЦПУ – 1 паралелка, з прием от учебната
2018/2019 год. по заявената професия Машинен техник, специалност Машини и системи с
ЦПУ – 1 паралелка, с недостиг на пазара на труда при гарантирани условия за качествена
професионална подготовка и сключени договори с работодателски организации и от учебната
2019/2020 год. по заявената професия Електромонтьор, специалност Електрообзавеждане на
производството – 1 паралелка, с недостиг на пазара на труда при гарантирани условия за
качествена професионална подготовка и сключени договори с работодателски организации;
4. ПГМХТ, гр. Плевен с прием от учебната 2018/2019 год. по заявената професия
Техник-технолог в ХВП, специалност Преработка на месо, месни продукти и риба – 1
паралелка, защитена професия при гарантирани условия за качествена професионална
подготовка и сключени договори с работодателски организации и от учебната 2019/2020 год.
по заявената професия Оператор в хранително-вкусовата промишленост, специалност
Производство и преработка на мляко и млечни продукти– 1 паралелка, защитенва професия
при гарантирани условия за качествена професионална подготовка и сключени договори с
работодателски организации;
5. ПГМЕТ «Девети май», гр. Червен бряг с прием от учебната 2019/2020 год. по
заявената професия Машинен оператор, специалност Машини и съоръжения за заваряване – 1
паралелка, с недостиг на пазара на труда при гарантирани условия за качествена
професионална подготовка и сключени договори с работодателски организации;
С предложения за обучение по специалности от професии от Средни училища са
заявени 9 паралелки без интензивно и без разширено изучаване на чужд език в: СУ «Христо
Смирненски», гр. Гулянци – 2 паралелки, СУ «Васил Априлов», гр. Д. Митрополия, СУ
„Евлоги Георгиев», гр. Тръстеник, «СУ «Христо Смирненски», гр. Искър, СУ «Христо Ботев»,
Никопол, СУ «Св. Св. Кирил и Методии», гр.Пордим и СУ «Христо Ботев», гр. Славяново.
С предложения за обучение по специалности от професии от ПГ и Обединени
училища с прием на І СПК са заявени 6 паралелки:
- 1 паралелка в ПГ;
- 1 паралелка в СУ;
- 4 паралелки в ОбУ.
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С предложения за обучение по специалности от професии от ПГ за завършилите
основно образование над 16. год. възраст за Задочна форма на обучение са заявени 6
паралелки, като 1 е сборна паралелка. За Вечерна форма на обучение - няма подадени
предложения;
От така предложения проект за държавен план – прием през учебната 2019/2020
год., броят на паралелки след завършено основно образование е общо на 83 паралелки,
като:
- с интензивно изучаване на чужд език е на 4 паралелки в ДФСГ «Интелект», гр.
Плевен;
- с разширено изучаване на чужд език е на 18 паралелки;
- без интензивно и разширено изучаване на чужд език е на 63 паралелки,
като е съобразен със срещите на педагогическите колективи с работодателите по
професионални направления и изготвените протоколи, приложени към предложенията
на директорите за запазването на отделни професии/специалности за дадена община и
региона.
За осигуряване на професионална квалификация на учениците от СУ в 6 общини
от област Плевен – Гулянци, Д. Митрополия, Искър, Никопол, Плевен и Пордим, където
90% от учениците продължават своето обучение в даденото населено място е предложен
прием на професионални паралелки, както следва:
За община Гулянци с 2 паралелка
СУ «Христо Смирненски», гр. Гулянци с 2 паралелки, като 1 паралелка не е нова за
училището и 1 паралелка е по защитена професия Техник-растениевъд, специалност Трайни
насаждения..
За община Д. Митрополия с 2 паралелки
СУ «Васил Априлов», гр. Д. Митрополия с 1 сборна паралелка, която не е нова за
училището
СУ «Евлоги Георгиев», гр. Тръстеник с 1 паралелка, която не е нова за училището
За община Искър с 1 паралелка
СУ «Христо Смирненски», гр. Искър с 1 паралелка, която е нова за училището
За община Никопол с 1 паралелка дневна форма на обучение
СУ «Христо Ботев», гр. Никопол с 1 паралелка, която не е нова за училището.
За община Пордим с 2 паралелки дневна форма на обучение
СУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр. Пордим с 1 сборна паралелка, която не е нова за
училището
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ОбУ «Н.Й.Вапцаров, село Вълчитрън с 1 сборна паралелка, която не е нова за
училището.
За община Плевен с 2 паралелки дневна форма на обучение
СУ «Христо Ботев», гр. Славяново с 2 паралелки, които не са нови за училището на
първа и втора СПК.
Предложените от директорите на държавните и общински училища на
територията на област Плевен паралелки, в частност и за община Плевен видно от
баланса на учениците завършващи основно образование за заявените 83 професионални
паралелки с интезивно, разширено изучаване на чужд език и без интензивно и без
разширено изучаване на чужд език и 39 паралелки в СУ, биха могли да се сформират,
въпреки отрицателният баланс на завършващите ученици по общини и за областта,
поради това, че от другите общини на регион Плевен, ученици кандидатстват в гр.
Плевен, предвид по разнообразното предлагане на професии/специалности и възможност
за избор от учениците и техните родители, както и факта, че от работодателските
организации на месно ниво, както и от национално представени такива заявки за
необходимосдтта от кадри.
След анализ на предложеният държавен план – прием по специалности от
професии от ПГ, СУ и ОбУ на заседание на Комисията по Държавния план - прием към
РУО – Плевен и пазарният принцип на свободно търсене и предлагане на средни
специалисти и работнически кадри, РУО – Плевен счита, че може да се разреши
предложеният държавен план- прием за обучение специалности от професии/в т. ч. и на
предложените като защитени, с недостиг на пазара на труда и за обучение чрез работа и
по нови специалности от професии, поради факта, че предложените специалности от
професии са необходими на пазара на труда в отделните общини и областта, както и, че
са съобразени със отделните програми и планове за развитие на общините и стратегията
за развитие на област Плевен, с нуждите на бизнеса и реалната работна среда, както и с
демографският фактор. Предложенията за учебната 2019/2020 год. на директорите са
продиктувани от необходимостта за запазване на необходими специалности от професии,
кадровия потенциал и материалната база на училищата за икономиката на региона и в
отговор на приложените заявки за обучение от бизнеса и работодателските организации.
Отчитайки становищата на Дирекция „Бюро по труда”, от гр. Плевен, гр. Левски, гр. Д.
Митрополия, гр. Никопол и гр. Ч. бряг относно приоритетното търсене от работодателите на
пазара на труда през 2018 год. е коанстатирано, че е имало нужда от квалифицирани
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специалисти с І, ІІ и ІІІ СПК в областта на машиностроенето, транспорта, търговията, леката
промишленост, техническите специалисти, услугите, селското стопанство и работници от
всички професионални направления. Регионално управление на образованието - Плевен, чрез
така предложения ДПП се е съобразил с предоставената информация от Дирекция «Бюро по
труда» по места, като търсенето е обобщено в определени професии/специалности, както
следва:
Обявени свободни работни места в Дирекция "Бюро по труда" по общини през 2018
г. по групи професии в дадена сфера

Длъжности в сферата на:
Селско стопанство – техници, работници , животновъди,
растенвиевъди, водачи на трактори и МПС
Преработваща промишленост
Търговия – продамвач-консултант,Интернет търговия
Производство на облекло от текстил – техник, оператор,
работник
Ресторантьорство-готвачи, сервитьори и др.
Хотелиерство – администратори, работници, камериери
Производства в ХВП
Транспортна техника – техници и водачи на МПС
Машиностроене - заварчици, шлосери, стругари
Строителство – строител/всички видове/, помощник в
строителството.
Стопанско управлениеу – деловодител, касиер, снабдител,
организатор за работа с клиенти, търговия на дребно
Заявени работни места без квалификация
Квалифицирани работници от всички сфери

III.

Заявени
брой – в
зависимост
от БТ

Настоящият анализ е разработен в съответствие с Наредба № 10 от

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и има за цел да
представи актуална информация за постъпилите от директорите на неспециализираните
училища мотивирани предложения за броя на паралелките, броя на учениците в тях и
профилите, по форми на обучение, с прием след завършено основно образование.
Предложенията, представени в РУО-Плевен са съобразени с изискванията на държавния
образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование,
Наредбата за финансиране на институциите, както политиките на МОН за:
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 преструктуриране на приема по профили и професии в посока на STEM профили и
технически и ИТ професии,
 повишаване процентното съотношение на приетите ученици в VIII клас в
професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка.
 наличието на условия за гарантиране на качество на образователно-възпитателния
процес: осигуряване на материално-техническа база, обезпечаване с педагогически
специалисти,
 преминаване към едносменен режим и осигуряване на целодневна организация за
ученици в случаите, предвидени от закона.
 при спазване на условието в средни училища на план-прием по профили, да се предлагат
профили, които не дублират профилите в профилираните гимназии, с изключение на
STEM профили;
Държавният план-прием определя и броя на местата, на които се приемат ученици в V
клас в профилирани гимназии с профил „Математически" - Математическа гимназия „Гео
Милев“, гр. Плевен.
Учениците, завършващи основно образование имат право да продължат образованието
си в профилирани паралелки на средните училища и/или в профилирани гимназии, или в
паралелки за придобиване на професия и специалност в обединените училища, съобразно
техните предпочитания и възможности на училищата. Представените предложения за
държавен план прием са след извършени проучвания чрез проведени анкети с ученици и
родители и е съгласуван с общинските администрации.
Заявеният държавен план-прием на средните училища и профилирани гимназии за
учебната 2019/2020 година е съобразен с броя на учениците, завършващи четвърти клас и
основно образование, по населени места и общини на територията на областта, наличната
материално-техническа база и възможността за обезпечаване на обучението с педагогически
специалисти, както и с възможността за създаване на условия за целодневна организация на
обучение.
През учебната 2018/2019 година структурата на областната училищна мрежа обхваща
19 средни училища, в т. ч. две профилирани гимназии- МГ „Гео Милев”-Плевен и ПГПЧЕПлевен. През настоящата учебна година в СУ „Христо Ботев”- гр. Никопол и СУ „Евлоги
Георгиев”-гр. Тръстеник, СУ „Васил Априлов“, гр. Долна Митрополия, СУ „Христо
Смирненски”- гр. Гулянци и СУ „Св.Св.Кирил и Методий”-гр. Пордим и тази година е
предложен

прием на ученици за професионални и профилирани паралелки. За учебната
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2019/2020 година СУ „Христо Ботев“, гр. Славяново заяви ДПП две паралелки по професия и
специалност.
През учебната 2018/2019 година броят на заявените паралелки е същият, както през
миналата учебна година- 40 паралелки от 21 средни училища и профилирани гимназии.
Броят на учениците в областта, завършващи основно образование през учебната
2018/2019 година по данни от НЕИСПУО, към 01.12.2018 година е 2230, при 2186 ученици от
предходната година, с 44 ученици повече. Посочената численост позволява сформиране на 92
паралелки при средна пълняемост от 24 ученици.
Средните училища и профилираните гимназии не предлагат паралелки задочна и/или
вечерна форма на обучение. За учебната 2019/2020 година, заявените паралелки са с
максимална пълняемост от 26 ученици.
Информация за броя на реализираните през учебната 2018/2019 година и предложените
паралелки за учебната 2018/2019 година по общини:
За учебната 2018/2019 година

Община

Белене
Гулянци
Долна
Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Общо:

Брой ученици
завършващи 7
клас, към
04.12.2017 г.
по Админ
63
92

За учебната 2019/2020
учебна година
Брой
Брой ученици
Брой заявени
реализирани завършващи
паралелки
паралелки
основно
Профилирани образование, Профилирани
към
04.12.2018 г.
по Админ
2
64
2
2
84
2

158

1

134

1

107
34
124
130
59
1120
62
237
2186

1
1
1
2
1
25
1
3
40

104
71
143
121
55
1147
52
255
2230

1
1
1
2
1
24
1
3
39

Община Белене
В община Белене функционират общо 3 училища: 1 основно училище, 1 средно училище
и 1 професионална гимназия. Обучение след завършено основно образование се извършва в 2
училища.
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През 2018/2019 г. основно образование завършват 64 ученици (с 1 ученик повече от
предходната учебна година), при което могат да бъдат сформирани 2 паралелки при
пълняемост 26 ученици. За учебна 2018/2019 година в СУ „Димчо Дебелянов“-Белене, са
заявени и реализирани 2 паралелки с прием след завършено основно образование: профил
„Софтуерни и хардуерни

науки“ и „Природни науки“, без разширено и без интензивно

изучване на чужд език-АЕ.
За учебната 2019/2020 година училището предлага да се извършва обучение по същите
профили „Софтуерни и хардуерни

науки“ и „Природни науки“. Заявеният за учебната

2018/2019 година държавен план прием е реализиран на 100%.
Броят на учениците, завършващи основно образование през учебната 2018/2019 г. в СУ
„Димчо Дебелянов” - гр. Белене е 47 ученици и позволява сформиране на две паралелки с
пълняемост-24. Трябва да се отчете фактът, че част от завършващите продължават
образованието си в училища от други области и в гр. Плевен.
За учениците от І до VІІ клас е осигурена целодневна организация на учебния процес.
Училището има много добра материална база с добре оборудвани кабинети за изпълнение на
УУП по двата профила, както и

квалифицирани педагогически специалисти за успешно

обучение на учениците в предложените паралелки. Предложението за паралелка по профил
„Софтуерни и хардуерни науки“ е след проведени анкети сред учениците и родителите и
интереса н учениците към хардуерни науки.

ОБЩИНА,
НАСЕЛЕНО МЯСТО,
УЧИЛИЩЕ

община Белене
СУ „Димчо Дебелянов”
–гр. Белене

ДЪРЖАВЕН-ПЛАН
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2018/2019ГОДИНА
(брой паралелки)
Утвърден

Осъществен

2

2

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020
ГОДИНА
(брой паралелки)
Предложение
за
Предложение
профилирани
общо
паралелки
2

2

Община Гулянци
В община Гулянци функционират общо 4 училища: 2 основни училища- в с. Брест и в с.
Милковица и 2 средни училища- СУ „Асен Златаров”-с. Гиген и СУ „Христо Смирненски”-гр.
Гулянци. През учебната 2018/2019 година, общият брой ученици, завършващи основно
образование е 84, с 8 ученици по-малко от миналата учебна година. Училищата са в списъка на
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средищните училища, като се обучават ученици от околните села. Осигурен е транспорт за
извозването им, както и целодневна организация на обучение- в начален и прогимназиален
етап на образование.
През

учебната 2018/2019 година в СУ „Асен Златаров”-Гиген е заявен и реализиран

прием на една паралелка профил: Предприемачески. За учебната 2019/2020 година от СУ
„Асен Златаров”- с. Гиген е заявен прием отново на една паралелка, Профил:
Предприемачески, без интензивно и без разширено изучване на чужд език- АЕ. Броят на
учениците, завършващи основно образование в училището е 23. Наличната МТБ отговаря на
изискванията за съвременно обучение. Училището разполага с добре обзаведени кабинети.
Разполага и с необходимите педагогически специалисти, за обучение на учениците по
съответните профилиращи предмети. В училището се обучават ученици от селата Байкал,
Ореховица, Брегаре, Искър и Загражден.
За учебната 2018/2019 година от СУ „Христо Смирненски”-гр. Гулянци е заявен и
реализиран прием на една паралелка, Профил: Обществени науки, без интензивно и без
разширено изучване на ЧЕ. През учебната 2018/2019 година в СУ „Христо Смирненски”Гулянци се реализира прием на ученици и по професия и специалност. За учебната 2019/2020
година от училището е заявена една паралелка профил: Природни науки. Броят на учениците,
завършващи основно образование 47. Наличната МТБ отговаря на изискванията за съвременно
обучение по новия профил. Училището е на едносменно обучение с целодневна организация на
учебния ден.

ОБЩИНА,
НАСЕЛЕНО МЯСТО,
УЧИЛИЩЕ

община Гулянци
СУ „Христо
Смирненски” –гр.
Гулянци
СУ „Асен Златаров“,
с.Гиген

ДЪРЖАВЕН-ПЛАН
ПРИЕМ ЗА
УЧЕБНАТА
2018/2019ГОДИНА
(брой паралелки)

ДЪРЖАВЕН ПЛАНПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2019/2020 ГОДИНА
(брой паралелки)

Утвърден

Осъщест
вен

Предложен
ие за
профилира
ни
паралелки

1

1

1

1

1

1

1

1

Предложение
общо
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Община Долна Митрополия
В община Долна Митрополия функционират общо 9 училища: 6 основни училища, 2
средни училища и Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев” - с. Подем.
Прием за обучение след завършено основно образование се извършва в 2 средни
училища. Основно образование завършват 134 ученици (с 24 ученик по-малко от предходната
учебна година). Могат да бъдат сформирани 5 паралелки с пълняемост 24 ученици. Отчитаме и
фактът, че част от завършващите продължават образованието си в гр. Плевен.
За учебната 2018/2019 година, е заявен и реализиран прием на една паралелка по профил
и една паралелка по професия и специалност. За учебната 2019/2020 година от СУ „Евлоги
Георгиев”-гр.Тръстеник, е заявен прием за една паралелка профил „Хардуерни и софтуерни
науки“ и една паралелка по професия и специалност. В училището се обучават 30 ученици в
седми клас. СУ „Евлоги Георгиев” – гр. Тръстеник е в списъка на средищните училища за
учебната 2018/2019 година. Училището има добра материална база и кадрови ресурс за
успешно обучение на учениците в заявената паралелка.
От СУ „Васил Априлов“, гр. Долна Митрополия и през тази година е заявен прием на
паралелки по професия и специалност, няма заявен прием по профил.

ОБЩИНА, НАСЕЛЕНО
МЯСТО, УЧИЛИЩЕ

ДЪРЖАВЕН-ПЛАН
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2018/2019ГОДИНА
(брой паралелки)
Утвърден

Осъществен

1

1

община Долна
Митрополия
СУ „Евлоги Георгиев” –
гр. Тръстеник

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020
ГОДИНА
(брой паралелки)
Предложение
за
Предложение
профилирани
общо
паралелки

1

1

Община Долни Дъбник
В община Долни Дъбник функционират общо 9 училища: 1 начално училище, 5 основни
училища, 1 средно училище, 1 професионално и 1 ЦСОП.
Прием за обучение след завършено основно образование се извършва в 1 средно
училище и в една професионална гимназия. Основно образование завършват 104 ученици, с 3
ученици по-малко от предходната учебна година. Могат да бъдат сформирани 4 паралелки при
средна пълняемост 24 ученици. Отчитаме и факта, че голяма част от завършващите ученици се
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насочват за обучение в гр. Плевен. Заявеният план-прием от средното училище отговаря на
реализирания от него прием през учебната 2018/2019 година.
Заявката на СУ „Христо Ботев” - гр. Долни Дъбник е за 1 профилирана паралелка,
профил „Икономическо развитие“, без разширено и без интензивно изучаване на чужд език,
АЕ, с максимална пълняемост от 26 ученици.
Към момента в училището се обучават 35 ученици в седми клас. Очаква се да
кандидатстват ученици от основните училища от региона.
Училището има добра материална база и кадрови ресурс за успешно обучение на
учениците в заявената паралелка.

ОБЩИНА,
НАСЕЛЕНО МЯСТО,
УЧИЛИЩЕ

ДЪРЖАВЕН-ПЛАН
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2018/2019ГОДИНА
(брой паралелки)
Утвърден

община Долна Дъбник
СУ „Христо Ботев” – гр.
Долни Дъбник

1

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020
ГОДИНА
(брой паралелки)
Предложение
за
Осъществен
Предложение
профилирани
общо
паралелки
1

1

1

Община Искър
В община Искър функционират общо 3 училища: 1 начално, 1 основно училища и 1
средно училище.
Прием за обучение след завършено основно образование се извършва в 1 средно
училище. Основно образование завършват 57 ученици (с 30 ученици повече от предходната
учебна година). Може да бъде сформирани две паралелки с пълняемост 26 ученици. Трябва да
се отчете и факта, че част от учениците продължават образованието си в училища в други
общини. Заявката на СУ „Христо

Смирненски” – гр. Искър е за 1 паралелка, профил

„Софтуерни хардуерни науки“, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език АЕ, с
максимална пълняемост 26 ученици..
СУ „Христо Смирненски” – гр. Искър е в списъка на средищните училища за учебната
2018/2019 година. За учениците от І до VІІ клас е осигурена целодневна организация на
учебния процес. Обучението е на една смяна. Училището има добра материална база и кадрови
ресурс за успешно обучение на учениците в заявените паралелки.
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ОБЩИНА, НАСЕЛЕНО
МЯСТО, УЧИЛИЩЕ

община Искър
СУ „Христо Смирненски”
– гр. Искър

ДЪРЖАВЕН-ПЛАН
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2018/2019ГОДИНА
(брой паралелки)
Утвърден

Осъществен

1

1

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020
ГОДИНА
(брой паралелки)
Предложение
за
Предложение
профилирани
общо
паралелки
1

1

Община Кнежа
В община Кнежа функционират общо 8 училища: 1 начално училище, 4 основни
училища, 1 средно училище и 2 професионални гимназии.
Прием за обучение след завършено основно образование се извършва в 1 средно училище
и 2 професионални гимназии. Основно образование завършват 143 ученици, с 19 ученици
повече от предходната учебна година. Могат да бъдат сформирани максимум 6 паралелки с
пълняемост 24 ученици. Заявеният от средното училище план-прием отговаря на реализирания
от него прием през учебната 2018/2019 година.
Заявката на СУ "Неофит Рилски" – гр. Кнежа е за една профилирана паралелка, с
максимална пълняемост от 26 ученици, профил „Предприемачески“, без интензивно и без
разширено изучаване на чужд език.
През настоящата учебна година в училището се обучават 25 ученици в седми клас.
Очакванията са в училището да бъдат записани ученици от училищата в региона. Училището
има добра материална база и кадрови ресурс за успешно обучение на учениците в заявената
паралелка.

ОБЩИНА, НАСЕЛЕНО
МЯСТО, УЧИЛИЩЕ

община Кнежа
СУ „Неофит Рилски” – гр.
Кнежа

ДЪРЖАВЕН-ПЛАН
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2018/2019ГОДИНА
(брой паралелки)

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА
УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
(брой паралелки)

Утвърден

Осъществен

Предложение
за
профилирани
паралелки

1

1

1

Предложение
общо

5800 Плевен, пл. “Възраждане” № 1, п.к.1057, тел. 064-801 071, факс 064-801 072
http://www.pleven-oblast.bg
e-mail: pleven@pleven.government.bg

1

Община Левски
В община Левски функционират общо 8 училища: 5 основни училища, 1 средно училище
и 2 професионални гимназии.
Прием за обучение след завършено основно образование се извършва в 1 средно училище
и 2 професионални гимназии. Основно образование завършват 121 ученици, с 9 ученици помлко от предходната учебна година. Могат да бъдат сформирани 5 паралелки с пълняемост –
24 ученици. За учебната 2018/2019 година от училището е заявен и реализиран държавен планприем две паралелки:
-

Профил: „Природни науки“- без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

-

Профил „Предприемачески”- с разширено изучаване на ЧЕ.
За учебната 2019/2020 година предложението е за две паралелки по същите профили.
СУ „Крум Попов” - гр. Левски е в списъка на средищните училища за учебната 2018/2019

година. Училището има добра материална база и кадрови ресурс за успешно обучение на
учениците в заявените паралелки.

ОБЩИНА,
НАСЕЛЕНО МЯСТО,
УЧИЛИЩЕ

Община Левски
СУ „Крум Попов” – гр.
Левски

ДЪРЖАВЕН-ПЛАН
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2018/2019ГОДИНА
(брой паралелки)
Утвърден

Осъществен

2

2

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020
ГОДИНА
(брой паралелки)
Предложение
за
Предложение
профилирани
общо
паралелки
2

2

Община Никопол:
В община Никопол функционират общо 2 училища: 1 основно училище и 1 средно
училище.
Прием за обучение след завършено основно образование се извършва в 1 средно
училище. Основно образование завършват 55 ученици (с 4 ученици по-малко от предходната
учебна година). Могат да бъдат сформирани 2 паралелки с 26 ученици. Заявеният план-прием
отговаря на реализирания от него прием през учебната 2018/2019 година.
За учебната 2019/2020 година предложението на директора е за една паралелка по
профил: „Природни науки“, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, АЕ.
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Заявката на СУ „Христо Ботев” – гр. Никопол е за една профилирана паралелка, с
максимална пълняемост от 26 ученици.
В училището се обучават 36 ученици в 7 клас. СУ „Христо Ботев” – гр. Никопол е
защитено училище и е в списъка на средищните училища за учебната 2018/2019 година. За
учениците от І до VІІ клас е осигурена целодневна организация на учебния процес. Училището
е на едносменно обучение.
Училището има добра материална база и кадрови ресурс за успешно обучение на
учениците в заявената паралелка.

ОБЩИНА, НАСЕЛЕНО
МЯСТО, УЧИЛИЩЕ

ДЪРЖАВЕН-ПЛАН
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2018/2019ГОДИНА
(брой паралелки)
Утвърден

община Никопол
СУ „Христо Ботев” – гр.
Никопол

1

ДЪРЖАВЕН ПЛАНПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2019/2020 ГОДИНА
(брой паралелки)
Предложение
за
Осъществен
Предложение
профилирани
общо
паралелки
1

1

1

Община Пордим:
В община Пордим функционират общо 2 училища: 1 обединено училища, 1 средно
училище.
Прием за обучение след завършено основно образование се извършва в 1 средно училище
и 1 обединено училище. Основно образование завършват 52 ученици, с 10 ученици по-малко в
сравнение с предходната учебна година. Могат да бъдат сформирани 2 паралелки с по 26
ученици.
Заявката на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Пордим е за 2 паралелки, от които една е
по профил „Музика“ с максимална пълняемост от 26 ученици, а другата паралелка

по

професия и специалност. Училището разполага с съвременна МТБ - оборудвани кабинети по
народно пеене, народни инструменти и пиано, етнографска зала, възможности за музиклани
записи соббствено озвучаванеи видиозаснемане на сченични изяви. Училището разполага с
правоспособни учители по музика.
Заявеният от СУ „Св.Св. Кирил и Методий”-гр. Пордим, план-прием отговаря на
реализирания от него прием през учебната 2018/2019 година.
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В училището се обучават 31 ученици в седми клас. СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр.
Пордим е в списъка на средищните училища за учебната 2018/2019 година.
Училището има добра материална база и кадрови ресурс за успешно обучение на
учениците в заявената паралелка. Обучението е на една смяна и създадена целодневна
организация за учениците от 1-7 клас.

ОБЩИНА,
НАСЕЛЕНО МЯСТО,
УЧИЛИЩЕ

ДЪРЖАВЕН-ПЛАН
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2018/2019ГОДИНА
(брой паралелки)
Утвърден

община Пордим
СУ „Св.Св. Кирил и
Методий” – гр. Пордим

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020
ГОДИНА
(брой паралелки)
Предложение за
Осъществен профилирани Предложение
паралелки
общо

1

1

1

1

Община Плевен:
Общият брой училища в община Плевен е 49 училища: 7 начални училища, 17 основни
училища, 6 средни, 2 профилирани, 13 професионални гимназии, 1 спортно и 1 училище по
изкуства, ЦСОП. Обучение след завършено основно образование се извършва в 21 училища
(тук не се включва СУ „Георги Бенковски” и НУИ „Панайот Пипков”).
Към 04.12.2018г., броят на учениците, е 1147 - с 27 ученици повече от предходната
учебна година. Заявения прием е за 24 профилирани паралелки в следните училища от община
Плевен:
1. Математическа гимназия „Гео Милев” – гр. Плевен, профил „Математически”, с
интензивно изучаване на чужд език, 6 паралелки, от тях 5 паралелки с изучване на АЕ и
1 паралелка с изучаване на НЕ. Училището е включено в списъка на иновативните
училища за учебната 2018/2019 година.……..
2. Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен, 6 паралелки,
профил „Чужд език”, с интензивно изучаване на АЕ, НЕ, ФЕ, РЕ, ИЕ. За учебната
209/2020г. За първи училището предлага прием за една паралелка профил „Софтуерни и
хардуерни науки“. (7паралелки).
Броят на заявените паралелки от двете профилирани гимназии отговаря на
реализирания план прием за учебната 2018/2019 година.
3. СУ „Иван Вазов” – гр. Плевен, 5 паралелки, профил „Хуманитарни науки”,
„Обществени

науки”,

„Природни

науки”,

„Софтуерни

и

хардуерни

науки”,

„Икономическо развитие”, с интензивно изучаване на чужд език-АЕ ( нов профил).
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Броят на завършващите ученици е 146 и може да се очаква реализиране на приема. За
учебната 2018/2019 година е реализиран на 100% предложения прием. Училището от
миналата учебна година е включено в списъка на иновативните училища……
4. СУ „Стоян Заимов” – гр. Плевен, 3 паралелки, с интензивно изучаване на чужд език-АЕ,
Профил „Софтуерни и хардуерни науки” и Профил „Природни науки” и „ФВС“. Броят
на завършващите ученици е 88 с 21 ученици по-малко от предходната учебна година.
При пълняемост 24 ученици е възможно реализиране на три паралелки.
5. СУ „Пейо Яворов” – гр. Плевен, 1 паралелка, с интензивно изучаване на АЕ, Профил
„Предприемачески”. Заявеният план прием отговаря на реализирания през учебната
2018/2019 година. Броят на учениците, които завършват 7 клас е 42;
6. СУ „Анастасия Димитрова”-Плевен, предлага за прием на 1 паралелка, без интензивно и
без разширено изучаване на ЧЕ, Профил „Хуманитарни науки”. Броят на учениците,
завършващи основно образование е 24;
7. СУ „Христо Смирненски”-Плевен, предлага 1 паралелка, без интензивно и без
разширено изучаване на чужд език, Профил „Природни науки”. Броят на учениците,
завършващи 7 клас е 19.
8. СУ „Христо Ботев“, с. Славяново, не предлага прием на ученици в паралелки по
профили.

ОБЩИНА,
НАСЕЛЕНО
МЯСТО,
УЧИЛИЩЕ

община Плевен
МГ „Гео Милев” – гр.
Плевен
ПГПЧЕ -Плевен
СУ „Иван Вазов“, гр.
Плевен
СУ „Стоян Заимов“,
гр. Плевен
СУ „П.Яворов“,
Плевен
СУ „Христо
Смирненски“, гр.
Плевен
СУ „Анастасия

ДЪРЖАВЕН-ПЛАН
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2018/2019ГОДИНА
(брой паралелки)

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020
ГОДИНА
(брой паралелки)
Предложение
за
Предложение
профилирани
общо
паралелки

Утвърден

Осъществен

6

6

6

6

7
5

7
5

7
5

7
5

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Димитрова“, гр.
Плевен
Община Червен бряг:
Функционират общо 13 училища: 5 основни училища, 2 средни училища, 1 обединено
училище и 4 професионални гимназии.
Прием за обучение след завършено основно образование се извършва в 2 средни училища
и 4 професионални гимназии. Основно образование завършват 255 ученици, с 22 ученици
повече в сравнение с предходната учебна година. Могат да бъдат сформирани 10 паралелки
пълняемост 24 ученици.
Заявката на СУ „Христо Смирненски” – гр. Койнаре е за 1 профилирана паралелка, с
максимална пълняемост от 26 ученици. През учебната 2018/2019 година в училището
завършват основно образование 29 ученици. СУ „Христо Смирненски” – гр. Койнаре е в
списъка на средищните училища за учебната 2018/2019 година. Предложението е съобразено с
една от целите, залегнала в стратегията на училището.

За учениците от І до VІІ клас е

осигурена целодневна организация на учебния процес. Заявеният план-прием съответства на
реализираният прием през учебната 2018/2019 година, паралелка с профил: Софтуерни и
хардуерни науки. За учениците е осигурен транспорт с училищен автобус.Училището е
обезпечено с необходимия финансов, материално-технически и кадрови ресурс.
Училището има добра материална база и кадрови ресурс за успешно обучение на
учениците в заявената паралелка.
За учебната 2019/2020 година от СУ „Д-р Петър Берон”- гр. Червен бряг са предложени
2 профилирани паралелки, с интензивно изучаване на чужд език-АЕ-

Профил „Хуманитарни науки”;

-

Профил „ Софтуерни хардуерни науки”.
Училището разполага с съвременна МТБ - компютърни зали, модерно оборудвани

кабинети по АЕ, училищна библиотека с богата художествена, научна литература. Обучението
е обезпечено с квалифицирани педагогически специалисти и интерес от страна на ученици и
родители. Създадена е целодневна организация на обучение. На територията на общината
друго училище, което да предлага обучение по профил „Хуманитарни науки”.
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ОБЩИНА, НАСЕЛЕНО
МЯСТО, УЧИЛИЩЕ

ДЪРЖАВЕН-ПЛАН
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2018/2019ГОДИНА
(брой паралелки)

ДЪРЖАВЕН ПЛАНПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА
2019/2020 ГОДИНА
(брой паралелки)
Предложение
за
Осъществен
Предложение
профилирани
общо
паралелки

Утвърден
община Червен бряг
СУ „Д-р Петър Берон” – гр.
Червен бряг

2

2

2

2

СУ „Христо Смирненски“, гр.
Койнаре

1

1

1

1

Прогнозните целеви стойности от предложения ДПП в неспециализираните
профилирани гимназии, средни училища за учебната 20119-2020 година са следните: 21
паралелки са по STEM профили (17%) и 19 паралелки с други профили (16%).
IV.

ПРИЕМ

НА

УЧЕНИЦИ

В

ПРОФИЛИРАНИ

ГИМНАЗИИ

СЛЕД

ЗАВЪРШЕН 4 КЛАС:
За учебната 2019/2020 година държавният план-прием определя броя на местата, на
които се приемат ученици в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически" .
За Област Плевен приемът се осъществява в МГ „Гео Милев”-гр. Плевен. Броят на местата по
чл. 142, ал. 3, т. 5 ЗПУО не може да бъде повече от 2 % от броя на учениците, завършващи
четвърти клас в областта, за съответната учебна година. Броят на завършващите ученици в 4
клас през настоящата учебна година определя прием за две паралелки.
Във

връзка

с

гореизложеното,

направените

констатации

от

комисията,

положителните становища от Дирекция „Бюро по труда” в област Плевен, протоколите
от изготвените срещи с работодателите от бизнеса, сключените договори с фирми и
предприятия, относно предложенията на училищата за подготовка на кадри,
представените заявки от бизнеса и работодателските организации, както и от национално
представените работодателски организации подписания предложен държавен планприем и изготвените положителни анализи за условията и възможностите за обучение по
новите професии/специалности през учебната 2019/2020 г., както и от водените с
представителите на бизнеса разговори, дават основание РУО - Плевен да прогнозира
необходимостта от кадри за предстоящите години и да отговори на търсенето на пазара
на труда в отделните общини и региона като цяло.
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В процеса на сериозни промени в икономиката на страната, РУО – Плевен насочи
училищата към приемане на ученици по специалности от професии /в т. ч. Защитени
професии, с недостиг на пазара на труда и за дуално обучение и по нови
профессии/специалности/, които ще дадат възможност на завършилите ученици да се
реализират, както и към такива професии, към които има силно търсене от страна на
бизнеса, но слаб интерес от страна на ученици, но необходими за икономиката на
региона.
Приложение:
1. Приложения, съгласно заповедтта на министъра на образованието и науката ;
2. Протокол от заседание на Комисията по заетостта към Областен съвет за регионално
развитие, относно предложения за Държавен план-прием за учебната 2019/2020 год. за област
Плевен.
По т. 1 бе взето следното
РЕШЕНИЕ №1
Приема представения анализ на предложението за държавен план – прием за
учебната 2019/2020 година и предложението на РУО – Плевен за държавния план прием
за 2019-2020 година в 8 клас в неспециализираните профилирани и професионални
гимназии, средните и обединените училища в област Плевен.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Протоколчик: .............П.................
Милен Първанов
/Главен експерт в Дирекция АКРРДС
в Областна администрация - Плевен/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............П.................
ТАТЯНА БОЖИНОВА
/Заместник областен управител на област Плевен/
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