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КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА  

КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА 

 

П Р О Т О К О Л 
 

№ 1/25.01.2010 г. 
 

Днес 25.01.2010 г., на основание чл. 12 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. 25, ал. 4 от Закона за професионалното 
образование и обучение, се проведе заседание на Комисията, на което присъстваха: 

 
Ивайло Петров – областен управител на област Монтана и председател на Комисията 
и членове:  
Тодор Генков – зам.-кмет на община Берковица  

Юлия Каменова – кмет на община Брусарци  
Виолета Цветанова – началник отдел в община Вълчедръм  
Боряна Бончева–Лечева – кмет на община Вършец  
инж. Дилян Димитров – кмет на община Георги Дамяново  

Пенка Пенкова – кмет на община Лом  
Емилия Цветанова – зам.-кмет на община Медковец  
Александър Герасимов – директор дирекция в община Монтана 

Георги Георгиев – кмет на община Якимово  
Наташа Каменова – директор на ДБТ – гр. Берковица   
Георги Савчев – директор на ДБТ– гр. Лом  
Светла Узунова – директор на ДБТ – гр. Монтана  

инж. Бранимир Ангелов – директор на дирекция “Регионална служба по заетостта”  
инж. Димитър Петров – директор на дирекция “Инспекция по труда” – гр. Монтана  
Стефка Александрова – директор на РД ”Социално подпомагане”  – гр. Монтана  
Татяна Петрова – началник РИО – гр. Монтана  

Мария Лазарова – председател на Регионален съвет на КНСБ – гр. Монтана  
Невена Иванова – зам.-председател на СРС на КТ ”Подкрепа” – гр. Монтана  
Ангел Ангелов – председател на Търговско-промишлена палата – гр. Монтана   
Георгия Димитрова – Агенция за регионално развитие и БЦ 2000 – гр. Монтана  

Наталия Иванова –  регионален представител за Северозападен район на АХУ 
  
На заседанието присъстваха и: 
 

1. Ивайло Алексиев – зам.-областен управител на област Монтана; 
2. Емилия Костадинова – гл. експерт „Образование” в община Берковица; 
3. Лозка Никова – гл. експерт в община Монтана; 
4. Даниела Найденова – мл. експерт РРЕИ в областна администрация Монтана; 

5. Росица Рангелова – мл. спец. в областна администрация Монтана. 
 

Г-н Ивайло Петров откри заседанието като запозна присъстващите с дневния 
ред, както следва:  

  1. Разглеждане и одобрение на подадените до началника на РИО – 
Монтана предложения за държавен план-прием по професии за учебната 2010 – 
2011 година на държавните и общинските училища от област Монтана. 



2. Разни. 

 Така предложеният дневен ред бе приет от всички присъстващи на 
заседанието.  

По т. 1 от дневния ред:  

Г-н Петров разясни ролята на Комисията, която съгласно  чл. 25, ал. 4 от 
Закона за професионалното образование и обучение следва на днешното 
заседанието да съгласува предложението за държавен план-прием за учебната 2010 
– 2011 година по професии на началника на Регионаления инспекторат по 

образованието - Монтана. 
Областният управител обобщи накратко, че предложения за прием по 

професии за 2010 – 2011 година са постъпили от всички профилирани гимнази, от  
гимназиите, в които има професионални паралелки, както и от двете помощни 

училища от област Монтана. Общият брой на паралелките по професионални 
направления и форма на обучение, предложени за прием за новата учебна година е 
53 паралелки. В сравнение с учебната 2009/2010 година общият им брой е намален 
с 6 паралелки, поради много високия отрицателен баланс, който се получава (- 647). 

С така направените промени от РИО баланса достига до – (минус) 356.  
След направеното въведение към темата на заседанието, г-н Петров съобщи на 

присъстващите за предстоящо следващо заседание на Комисията, което съгласно чл. 
7, ал. 4 и ал. 5 от Постановление № 44 от 19 февруари 2009 г. за определяне на 

условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които 
е установено непълно работно време, в икономическите сектори „Индустрия” и 
„Услуги”, следва да се проведе в периода 2 – 4 февруари 2010 г. В тази връзка 

областният управител поясни, че тази година срока на получаването на 
компенсациите от служителите е удължен на 4 месеца, след което помоли г-н 
Бранимир Ангелов - директор на дирекция “Регионална служба по заетостта” да 
определи датата на заседанието. Г-н Ангелов заяви, че в срок до 26.01.2010 г. ще 

има готовност да определи датата. 
Г-н Петров даде думата на г-жа Татяна Петрова – началник на РИО - Монтана 

да представи своето предложение за държавен план-прием за учебната 2010 – 2011 
година по професии. 

Г-жа Татяна Петрова се представи на присъстващите. Накратко тя сподели за 
трудностите, пред които са били изправени при изготвянето на предложението за 
държавния план-прием, породени от липсата на експерт по професионално 
образование. Независимо от трудностите, заявките на училищата са събрани,  

разгледани и обобщени в указаните срокове. 
Преди да пристъпи към представяне на предложението за държавен план-

прием, г-жа Петрова обърна внимание на отчетеното за страната съотношение между 
профилираното и професионалното образование, което е 49%/51% в полза на 

профилираното образование. В бъдеще усилията ще бъдат насочени към 
увеличаване на процентното съотношение в полза на професионалното образование, 
а именно обучение на повече кадри и във всички професионални направления.  

Г-жа Петрова продължи своето изказване като направи анализ на училищната 

мрежа за осъществяване на професионално образование и обучение в област 
Монтана. Тя отбеляза, че за областта мрежата обхваща 12 професионални гимназии, 
2 гимназии и 2 помощни училища, както следва: 

Професионални гимназии:  

- в областния град - Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин”; 
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия; 
Професионална гимназия по лека промишленост; Професионална гимназия 
по електротехника "Христо Ботев"; Финансово – стопанска гимназия "Васил 

Левски"; 
-  в гр. Лом - Професионална гимназия по хранене и земеделие "Дмитрий 

Иванович Менделеев"; Професионална гимназия по производствени 
технологии;  

- с. Ковачица - Професионална гимназия по селско стопанство "Дунавска 
земя"; 



- гр. Берковица - Лесотехническа професионална гимназия;  

- гр. Вършец - Професионална гимназия по икономика и туризъм; 
-  община. Бойчиновци, с. Владимирово - Професионална гимназия по 

транспорт;  

- община Г. Дамяново, с. Г. Дамянова - Професионална гимназия по селско 
стопанство "Марко Марков". 

Гимназии:  
- Гимназия “Димитър Маринов” – Вълчедръм; 

- Гимназия "Д-р Иван Панов" – Берковица. 
Помощни училища  
- ПУ “Д-р Петър Берон” (помощно за деца с умствена изостаналост) - Лом  
- ПУ "Христо Ботев" (помощно за деца с умствена изостаналост) – Берковица.  

През настоящата учебна година в тези училища се подготвят кадри в 21 
професионални направления от списъка на професиите за професионално 
образование и обучение, актуализиран със Заповед № РД 09-1803/29.10.2009 г. на 
министъра на образованието, младежта и науката. 

Г-жа Петрова обърна внимание, че предложението на РИО – Монтана за 
държавен план-прием за новата учебна година е изготвено на основание чл. 49 от 
ППЗНП и чл. 25 от ЗПОО , като е съобразено с писмо на МОМН от 04.12.2009 г. 
Предложението е съобразено и със списъка на професиите за професионално 

образование и обучение, утвърден от министъра на образованието, младежта и 
науката, с предложенията на директорите на училищата, които предложения са 
разработени в съответствие със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за 
развитие на съответната община, както и с предложенията на училищата за 

професии, по които ще се провежда обучение за първи път в съответното училище 
през следващата учебна година и за които има изготвени експертни оценки с 
положителни становища. 

Предложените нови професии и специалности са, както следва: 

- Гимназия “Димитър Маринов” – Вълчедръм – професия „Икономист”, 
специалност „Земеделско стопанство”;  

- гр. Лом - Професионална гимназия по хранене и земеделие – професия 
„Икономист-информатик”, специалност „Икономическа информатика”  

- професия „Организатор Интернет приложения”, специалност „Електронна 
търговия” във  Финансово – стопанска гимназия "Васил Левски" – Монтана; 

- професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност  
„Възобновяеми енергийни източници” в ПГЕ – Монтана;  

- професия „Техник в лозарството”, специалност „Лозаровинарство” в 
Професионална гимназия по селско стопанство "Марко Марков" - с. Г. 
Дамяново; 

- професия „Организация на туризма и свободното време”, специалност 

„Организация на туризма и свободното време” във ФСГ – Монтана; 
- професия „Козметик”, специалност „Козметика” в Професионална гимназия по 

лека промишленост – Монтана. 
Новите предложения са съобразени с приоритетите, залегнали в Стратегията за 

развитие на област Монтана за периода 2007–2013 г. и са разработени в 
съответствие с приоритетите, определени в Националната стратегия за 
продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 г. При тяхното 

изготвяне са отчетени фактори като мрежата за професионално образование и 
обучение; мрежата от сродни специалности и професии в областта; кадровото 
обезпечаване на училищата; материолно-техническата база; потребностите на 
пазара на труда; утвърдените училищни традиции и проявения интерес от страна на 

ученици и родители. 
Г-жа Петрова подчерта, че в проекта на държавния план-прием за област 

Монтана са налице разумен баланс между реален брой ученици и планиран прием, 
така също постигнат е баланс и между общообразователни и професионални 

паралелки.  
В проекта са предложени и професии в 2 общообразователни училища:  
- професия „Хотелиер”, специалност „Организация на хотелиерството” в 

гимназия "Д-р Иван Панов" – Берковица; 



- професия „Икономист”, специалност „Земеделско стопанство” в гимназия 

“Димитър Маринов” – Вълчедръм. 
Общо паралелките за професионална подготовка са разпределени, както следва: 
- прием след 7 клас – 15 паралелки; 

- прием след 8 клас – 32 паралелки; 
- вечерна форма на обучение – 5 паралелки; 
- вечерна форма – І СПК – 1 паралелка. 

 

В заключение г-жа Петрова подчерта, че с така разработеното предложение 
няма закрити паралелки и като цяло предложението дава възможност за реална 
конкуренция между училищата в областта, няма дублиране на професии, но 
въпреки това полученият отрицателен баланс отразява намаления брой на 

учениците.   
 

След гласуване Комисията по заетостта взе следните РЕШЕНИЯ:  

 По т.1 от дневния ред 

РЕШЕНИЕ: (21 гласа – „ЗА”; „ВЪЗДРЪЖАЛИ СЕ” – няма; „ПРОТИВ” – няма. 

Приема се.) 

 
1. Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана 

приема без забележки предложението на началника на Регионаления 

инспекторат по образование – Монтана за Държавен план-прием за 

учебната 2010/2011 година по училища и професии. 

 

След изчерпване на дневния ред г-н Ивайло Петров благодари на 

присъстващите за участието и закри заседанието. 
 

 

Изготвил протокола:  
   /Д. Найденова – мл. експерт РРЕИ/    
  
 

 
 
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА 

ОБЛАСТ МОНТАНА И 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА  

КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОСР: 
      

/ИВАЙЛО ПЕТРОВ/ 

 


