РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ1
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Препис - решение!
Взето на редовно заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за
развитие на Област Кърджали, проведено на 29.01.2015 г., Протокол № 01/ 29.01.2015 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: „Представяне, обсъждане и съгласуване проекта на
предложението на РИО-Кърджали за държавния план-прием по професии/специалности
в държавните и общински професионални гимназии, професионални училища,
професионални колежи, за паралелките за придобиване на професионална
квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални
училища в Област Кърджали през учебната 2015/2016 г.”
Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Кърджали прие,
Р Е Ш Е Н И Е № 07/ 29.01.2015 г.:
На основание чл.49, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета
и чл.25, ал.4 от Закона за професионалното образование и обучение, съгласува предложения
държавен план-прием за учебната 2015/2016 г. в училищата от Област Кърджали след
завършен VІ, VІІ и VІІІ клас по професии и специалности, както следва:
• Общ брой паралелки след VІ, VІІ и VІІІ клас (дневна форма) - 36 паралелки:
9 След завършен VІ и VІІ клас - 10 паралелки:
- в професионални гимназии - 9 паралелки (след VІІ клас);
- в основно училище - 1 паралелка (след VІ клас).
9 След завършен VІІІ клас - 26 паралелки:
- в професионални гимназии - 25 паралелки;
- в помощно училище - 1 паралелка.
• Общ брой паралелки след завършен VІІІ клас (задочна форма) - 8 паралелки.
• Общ брой паралелки след завършен VІІІ клас (вечерна форма) - няма.
• Защитени професии в област Кърджали:
1. Професия: „Техник на селскостопанска техника”, Специалност „Механизация на
селското стопанство”;
2. Професия: „Оператор в производството на облекло”, Специалност
„Производство на облекло от текстил”;
3.
Професия: „Моделиер-технолог на облекло”, Специалност „Конструиране,
моделиране и технология на облекло от текстил”;
4. Професия: : „Машинен оператор”, Специалност: „Металорежещи машини” ;
5. Професия: „Машинен техник”, Специалност: „Машини и системи с ЦПУ”;
6. Професия:„Строителен техник”, Специалност:„Строителство и архитектура”;
7. Професия: „Геодезист”, Специалност: „Геодезия”;
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8. Професия: „Електротехник”,
Специалности:
„Електрообзавеждане на
производството” и „Електрообзавеждане на транспортна техника”;
9. Професия: „Техник – лесовъд”, Специалност: „Горско и ловно стопанство”;
10. Професия: „Агроеколог”, Специалност: „Агроекология”.
Общ брой на членовете на Комисията по заетостта - 27. Присъствали и участвали в
гласуването по т.1 - 20, от които „за” - 20, „против” - няма, „въздържали се” – няма.
ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗ :
(РУМЕН МЛАДЕНОВ)
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
И СЕКРЕТАР на КЗ :
(СЪБИНА СЮЛЮКЧИЕВА)
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