
 

П Р О Т О К О Л 

Днес 12.02.2019  г., на основание чл. 14 от Правилника за устройството и дейността 

на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана и във 

връзка с изпълнението на чл.52, ал.1, т.4 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование, се проведе заседание на 

Комисията, на което присъстваха: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев  – Областен управител на област Монтана; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Юлия Евгениева – главен експерт община Берковица; 

2. Костадинка Бобева – секретар на общ. Брусарци; 

3. Мая Гуглина– зам. кмет на община Вълчедръм; 

4. Евелина Николова – главен експерт в община Вършец; 

5.  Иван Иванов – директор на специализираната администрация в община 

Медковец; 

6. Светла Савова – главен експерт „Трудова заетост” в община Монтана; 

7. Альона Арсенова – директор на Дирекция „Хуманитарни и социални дейности и 

програми за заетост” в община Лом; 

8. Илия Илиев – зам.-кмет на община Чипровци; 

9. Цветана Кирилова – главен експерт в  община Якимово; 

10. Даниела Накова – директор на Дирекция „Регионална служба по заетост” – гр. 

Монтана; 

11. Светла Узунова – директор на ДБТ – гр. Монтана; 

12. Лина Маринова – директор на  ДБТ – гр. Берковица; 

13. Камелия Господинова – и. д. директор на ДБТ – гр. Лом; 

14. Димитър Петров – директор на дирекция „Инспекция по труда” – гр. Монтана; 

15. Георги Цеков – директор на РД „Социално подпомагане” – гр. Монтана; 

16. Трайка Трайкова – началник на Регионално управление на образованието – 

Монтана; 

17. Калина Филипова – директор на Дирекция АПФСДЧР в Областна дирекция 

„Земеделие” – гр. Монтана; 

18. Мария Лазарова – председател на Регионален съвет на КНСБ – гр. Монтана; 

19. Иван Александров – председател на Синдикален Регионален Съюз на КТ 

„Подкрепа” – гр. Монтана; 

20. Иван Сергисов – представител на Асоциация на индустриалния капитал в 

България; 

21. Мая Владимирова Григорова – председател на Сдружение „Стопанска камара 

Монтана”; 

22. Славка Нончева – председател на Търговско-промишлената палата – гр. 

Монтана; 

23. Светлин Гогов – представител на Съюз за стопанска инициатива; 

24. Костадин Георгиев – председател на Регионален съюз на хлебопроизводителите 

и сладкарите – гр. Монтана; 

25. Наталия Иванова – регионален представител за Северозападен район на АХУ; 

СЕКРЕТАР: Силва Викторова – главен експерт в дирекция АКРРДС. 

         На заседанието присъстваха също: г-жа Ирена Димова – народен представител, 

заместник областните управители на област Монтана, г-жа Павлина Петрова – изп. 

директор на фондация „Форум”, г-жа Асенка Христова – ръководител  на проект 

„Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“, директори 

на училища и експерти от РУО - Монтана, съгласно приложен списък. 

Заседанието откри Областния управител  - Росен Белчев, който приветства 

присъстващите с добре дошли.  Г-н Белчев обяви, че в заседанието ще вземе участие г-

жа Ирена Димова – народен представител, след което и даде думата. Г-жа Димова 

приветства присъстващите и припомни, че е взела участие и в предишното заседание на 



 

комисията, както и че с удоволствие ще вземе участие и сега. Г-жа Димова каза, че 

предполага, че всички са свършили много работа и са взети правилните решения, 

защото образованието е приоритет както на държаната политика, така й неин личен. Г-

жа Димова пожела спорна работа на комисията и обърна внимание, че развитието на 

Монтана и Северозападна България започва от образованието. С пожелание за успех на 

комисията г-жа Димова приключи своето изказване. 

 Отчетено бе, че присъстват 25-ма от членовете на Комисията по заетост, 

наличен е необходимия кворум за провеждане на заседанието. Г-н Белчев обяви, че 

предлага предварително обявения дневен ред да бъде допълнен с още една точка и 

заседанието да бъде проведено при следния дневен ред: 

1. Представяне на проект „Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд 

„Образование-Бизнес“. 

2. Разглеждане и одобряване на държавния план-прием по професии за учебната 

2019 – 2020 година на държавните и общинските училища от област Монтана. 

            3. Други. 

Присъстващите единодушно приеха дневния ред и предложението  за включване на 

допълнителна точка към него и заседанието продължи своята последователност. 

По първа точка от дневния ред  

Във връзка с представянето на проект „Създаване на ПЧП „Северозападен 

регионален борд „Образование-Бизнес“ в заседанието участват г-жа Павлина Петрова – 

изп. директор на фондация „Форум”, г-жа Асенка Христова – ръководител  на проекта. 

Г-н Белчев даде думата на г-жа Христова да представи проекта. 

Г-жа Христова каза, че  проекта се изпълнява от Форум за наблюдение и анализ 

на публични политики, в партньорство с Областните  администрации – Враца, Ловеч и  

Монтана. Чрез публично-частно партньорство ще бъде създаден механизъм за 

координиране и подпомагане на сътрудничеството между местните власти, социалните 

партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на 

регионалните политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО).  

Целите на проекта са: Да повиши ефективността на между секторно взаимодействие в 

областта на ПОО в областите Ловеч, Враца и Монтана. 

 Да спомогне за подобряване на качеството на образователните услуги в 3-те 

области 

 Да създаде условия за подобряване на социално-икономическата среда и 

задоволяване на увеличеното търсене на човешки ресурс с адекватни професионални 

квалификации и компетентности. 

 В резултат от изпълнението на предвидените по проекта дейности, очакваните 

резултати са: 

 Проведени анализи на прилаганите политики и събрани данни за добри 

практики в областта на професионалното образование; 

 Включени широк кръг заинтересовани страни в процеса на взимане на решения 

и формиране на политиките за ПОО в 3-те области; 

 Създаден Борд „Образование-Бизнес” за партньорско управление на политиките 

за ПОО с гражданите и бизнеса; 

 Популяризиран проект. 

След като, г-жа Христова приключи с представането на проекта, г-н Белчев и 

благодари и каза, че се надява след изпълнието на дейностите по проекта в трите 

области, голяма част от професионалните паралелки да преминат в дуална форма на 

обучение.   

Дискусията откри г-н Сергисов, като зададе въпрос на ръководителя на проекта, 

относно продължителността на проекта и ще продължи ли и след това дейността си 

Бордът, които ще бъде структуриран в резултат от проекта.  Г-жа Христова каза, че 



 

срока на изпълнение е една година от януари 2019 г. до януари 2020 г., както и че няма 

пречка Борда да продължи да действа след приключване на дейностите по проекта. В 

заключение г-н Белчев отбеляза, че от всички нас зависи проекта да бъде успешен и 

след това да се създаде един успешно действащ Борд. 

Нови въпроси  и коментари не последваха поради което г-н Белчев обяви, че се 

преминава, към втора точка от дневния ред.  

По втора точка от дневния ред  

Г-н Белчев даде думата на г-жа Нина Кирилова, за да представи предложението. 

Заседанието продължи с предтавянето на „Предложение за държавен план-прием  

за учебната 2019/2020 година в област Монтана”, което е неразделна част от настоящия 

протокол. 

 След като, г-жа Кирилова приключи с представането на предложението, г-н 

Белчев каза, че в определения в поканата за участие в заседанието срок Становища 

подкрепящи настоящото Предложение за държавен план-прием за учебната 2019/2020 

година в област Монтана са изпратили общините Вълчедръм и Георги Дамяново, след 

което даде думата за мнения и предложения. 

Думата взе г-жа Славка Нончева – председател на Търговско-промишлената палата 

– гр. Монтана. Тя каза, че това и е болна тема и за това си е позволила докато тече 

презентацията да направи едно приблизително уточнение. Според нея отново са 

заложени паралелки по специалности, на които след завършването на учениците няма 

да може да им бъде осигурена заетост. Счита, че на места има много голям дисбаланс, 

но също така изрази благодарност към всички, които са работили по подготовката на 

план приема, вижда се, че има положителна тенденция. Попита какви подкрепящи 

писма са получили училищата за професиите фризьор и реставратор. Обърна внимание, 

че има дефицит на предлагане на професията ел. монтьор. Търсенето на тази професия 

е голямо, поради факта, че в по-голяма част от бизнесите има необходимост от такива 

специалисти. В изказването си г-жа Нончева каза, че и е направило впечатление, че във 

Вършец 26  деца ще изучават – икономическо развитие. Изказването и продължи с 

примери, които според нея показват дисбаланс между търсенето на пазара на труда и 

заложеното в план – приема.Изрази мнение, че учениците завършват образованието си 

недостатъчно добре подготвени, поради което трябва да се обърне внимание на това 

което изучават в училище. Изказването си г-жа Нончева продължи, като каза, че 

създаването на Борд, които да посредничи за партньорско управление на политиките за 

ПОО с гражданите и бизнеса е добро решение.  

В дискусията се включи г-жа Димова, като се обърна към г-жа Нончева и каза, че 

също така е била критична на предишното заседание на Комисията и тъй като г-жа 

Нончева не е присъствала на това заседание, поясни, че критиките са били насочени 

към директорите на училищата в областта. Счита, че процесът трябва да бъде 

двустранен и през изминалия месец между заседанията на Комисията се е срещнала с 

работодатели от областта. От срещите и е станало ясно, че те не са били информирани 

за възможността за дуална форма на обучение, нито от Търговско-промишлената 

палата, нито от директорите на училищата. Обърна внимание, че е на предходното 

заседание е апелирала всички да се включат и с общи усилия да се популяризира 

възможността за дуално обучение. За това се обръща с молба към всички да помогнат 

за реализирането на поставените цели. Каза, че тя също не харесва част от 

специалностите, но отчита, че не е направено необходимото за да се проучат нуждите 

на бизнеса за да може да се отговори с адекватно предлагане. Обърна внимание, че 

занапред е необходимо да се свърши още много работа за да се върне доверието на 

работодателите. 

 След направената дискусия г-н Белчев покани присъстващите членове на 

комисията да пристъпят към гласуване на  Предложението за броя на паралелките, броя 

на учениците в тях и вида на профилите и специалностите от професии по форми на 

обучение през учебната 2019/2020 г. за област Монтана на началника на Регионалното 

управление на образованието – Монтана.  

 



 

 

По т. 2  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 На основание чл.52, ал.1, т. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на 

дейностите в училищното образование 

 Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана 

съгласува Предложението за броя на паралелките, броя на учениците в тях и вида на 

профилите и специалностите от професии по форми на обучение през учебната 

2019/2020 г. за област Монтана на началника на Регионалното управление на 

образованието – Монтана.  

 

За така отправеното предложение гласуваха: 

- „за” – 24 

- „против” –0 

- „въздържали се” – 1 

Приема се! 

 

 По трета точка от дневния ред  

     Г-н Белчев,даде думата за други мнения и предложения, но такива не бяха 

направени, след което, той благодари на всички за участието, след което закри 

заседанието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОСЕН БЕЛЧЕВ /п/ 

Областен управител на област Монтана 

и Председател на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на 

област Монтана 

 

 

 


