КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ
КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ – ЯМБОЛ
Протокол № 1
от 28 Януари 2015 г.
Днес, 28 януари 2015 г. се състоя заседание на Комисията по заетост към
Областния съвет за развитие – Ямбол. На заседанието присъстваха повече от
половината от членовете на Комисията по заетост (приложен присъствен лист).
Заседанието премина при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Съгласуване на държавния план-прием на област Ямбол за държавните
професионални гимназии и държавни и общински училища с паралелки за
придобиване на професионална квалификация за учебната 2015 – 2016 година.
2. Разни.
Заседанието бе открито и водено от Диана Динкова – заместник областен
управител на област Ямбол и председател на Комисията по заетост към Областен съвет
за развитие – Ямбол.
Диана Динкова подчерта, че е важно планираният план-прием да е съобразен
както с броя на учениците в областта и техните желания, така и с търсенето на пазара
на труда и нуждите на бизнеса. За оптимална синхронизация между нуждите и
изискванията на бизнеса и държавния план – прием на училищата на 22 януари 2015 г.
в Конферентната зала на Областна администрация Ямбол бе проведена работна среща
на тема Координиране на дейностите по провеждане на държавната политика по
образование и обучение в област Ямбол – представяне на държавния план-прием за
учебната 2015/2016 година. На срещата присъстваха Директорите на профилираните и
професионалните гимназии, СОУ и училища с професионални паралелки;
представители на общините в област Ямбол; дирекциите Бюро по труда Ямбол и
Елхово; работодателски организации; синдикати.
По т. 1 Диана Динкова даде думата на Пенка Илиева – началник на Регионален
инспекторат по образованието – Ямбол. Пенка Илиева обясни, че през месеците
ноември и декември 2014 г. са организирани и проведени поредица от инициативи и
срещи за обсъждане възможностите за подобряване ефективността и качеството на
предлаганото професионално образование и обучение, съобразено с потребностите на
икономическите направления в област Ямбол. Проведени са 3 дискусии по сектори на
тема: Активното сътрудничество между училището и бизнеса – фактор за съвременно
професионално образование и обучение.
Представен бе анализ на изпълнението на план-приема за учебната 2014/2015
година; информация за броя и баланса на учениците, завършващи седми и осми клас
през учебната 2014/2015 г. Представена бе подробна обосновка на държавния план –
прием за учебната 2015 – 2016 година, съобразен с предложенията на директорите на
училищата от област Ямбол. (Предложението е приложено на хартиен носител към
протокола).
Членовете на Комисията по заетост бяха запознати и с аргументирани и
обосновани предложения за нови професии в област Ямбол за включване в планприема за учебната 2015/2016 година:

 Професия „Офис-мениджър“, специалност „Бизнес-администрация“ –
Професионална гимназия по икономика ''Г. С. Раковски'' – Ямбол
 Професия „Сервитьор-барман“, специалност „Обслужване на
заведения в общественото хранене“ – Професионална гимназия по
хранителни технологии и туризъм – Ямбол.
Дискутирани бяха и предложения на училищата за защитени професии в
област Ямбол.
 защитена професия „Машинен техник“, специалност „Технология на
машиностроенето” – Професионална техническа гимназия „Иван
Райнов“ Ямбол
 защитена професия „Сервитьор – барман“ , специалност „Обслужване
на заведения в общественото хранене“ - Професионална гимназия по
хранителни технологии и туризъм – Ямбол
След проведените разисквания Комисията по заетост гласува и единодушно взе
следните
РЕШЕНИЯ:
1. Съгласува държавния план-прием на област Ямбол за държавните
професионални гимназии и държавни и общински училища с паралелки за придобиване
на професионална квалификация за учебната 2015 – 2016 година.
2. Комисията по заетост подкрепя предложенията за защитени професии:
 ПТГ „Иван Райнов“ Ямбол – защитена професия „Машинен техник“,
специалност „Технология на машиностроенето”;
 ПГХТТ Ямбол – защитена професия „Сервитьор – барман“, специалност
„Обслужване на заведения в общественото хранене”.

По т. 2 Пенка Кирилова – директор на ДРСЗ – Бургас представи информация за
състоянието на пазара на труда в област Ямбол през 2014 година, както и информация
за актуалните програми и проекти за заетост и обучение.
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