
 

 

                                               
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                         ПРОТОКОЛ  

       от 

                                                      проведено заседание на 
                                     Областния  Обществен съвет на област Монтана  

                         24.01.2017 г. 
 

    Днес, 24.01.2017 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се 
състоя заседание на Областния Обществен съвет. 
 В заседанието взеха участие : 
 

 Бойко Благоев – зам. областен управител на област Монтана. 
 инж. Стилиян Каменов – председател на РЗК - Монтана  
  
 Членове: 
 
 1.  Светлин Сретениев – кмет на община Бойчиновци 

 2.  Галя Йонска – представител на община Георги Дамяново 

 3.  Костадин Георгиев  – представител на РСХС Монтана 
 4.  Красимира Атанасова  – представител на СЗТПК - Монтана 
 5.  Калина Филипова  –   представител на ОДЗ - Монтана 
 6.  Наталия Иванова  –   представител на АХУ - Монтана 

7.  Благовеста Нончева  –   представител на БЧК – Монтана 
 8.  инж. Иван Сергисов – представител на АИКБ - Монтана  
 9.  Светлин Гогов – представител на ССИ - Монтана  

 10. Мая Григорова – председател на СК - Монтана 
11. Георгия Димитрова – представител на АРРБЦ 2000 - Монтана 

 12. Людмил Колов – представител на РСП – Монтана 
 13. Светлана Костова – представител на ТПП – Монтана 
 14. Тодор Тодоров – представител на МИКЦ – Монтана 
 15. Адриана Цолова – представител на РУО - Монтана 

 16. Мариян Божинов – представител на ОДМВР – Монтана 

       (замества Цветомил Христов) 
17. Енеза Ангелова – представител на КНСБ – Монтана 

       (замества Мария Лазарова) 
 18. Татяна Алексиева – представител на КТ “Подкрепа” – Монтана 
       (замества инж. Иван Александров) 
 19. Николай Димитров – представител на РДПБЗН – Монтана 

       (замества Генади Горанов) 
 20. Лилия Борисова – представител на НМЗМ – Монтана 
       (замества Петър Цветанов) 
 21. Соня Иванова - представител на НМЗМ – Монтана 
       (замества Петър Цветанов) 
 22. Веселка Василева – представител на Асоциация на зърнопроизводителите – 
Монтана 

       (замества Зарко Първанов) 

 
 

Съвместно с членовете участие в заседанието взеха и: 
 
23. Трайка Трайкова – Началник на РУО - Монтана 

24. Нина Кирилова – представител на РУО – Монтана 
25. Росица Ангелова – представител на РУО - Монтана 
26. Мая Гуглина – зам.кмет на община Вълчедръм 
27. Евелина Николова – представител на община Вършец 
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28. Ангел Велков – представител на “Сосиете Дженерал Експресбанк” - Монтана 

29. Красимир Георгиев – представител на “ЕСО – ЕАД” МЕР – Монтана 

30. Захарина Иванова – представител на “Електростарт” АД – Вършец 
31. Даниела Иванова – представител на “Май - Централа” ЕАД – Монтана 
32. Георги Иванов – представител на “Палемонтех” ЕООД – Монтана 
33. Любомира Павлова – представител на Занаятчийско предприятие “Афродита” – 

Монтана 

34. Красимир Костов – представител на “Винарна Лопушна” АД – Георги Дамяново 
35. Ирена Делчева – представител на “Теди” ООД 
36. Красимира Петрова – представител на “БКК - 95” ООД – Монтана 
37. Светлана Цолова – представител на “Берг Монтана Фитинги” ЕАД – Монтана 
38. Пламен Методиев – представител на “Аркус” АД – Лом 
39. Красимира Каменова – представител на ПГСАГ – Монтана 
40. Анжела Найденова – представител на ПГЛП – Монтана 

41. Бойка Рачина – представител на ПГ “Д. Маринов” – Вълчедръм 
42. Сергей Страхилов – Земеделски производител, с. Ковачица 

43. Васил Ангелов – представител на ПГСС “Дунавска земя” – Ковачица 
44. Румян Иванов – представител на ПГ “д-р Иван Панов” – Берковица 
45. Ани Ангелова – представител на СУ “Иван Вазов” – Вършец 
46. Евгени Ангелов – представител на ПГТ -  Владимирово 
47. Цанка Карчева – представител на ПГТ - Владимирово 

48. Добри Александров – представител на ПГТЕ – Монтана 
49. Елка Илчева – представител на СОУ “Никола Вапцаров” – Монтана 
50. Виолета Захариева – представител на ПГПТ – Лом 
51. Димитринка Кузманова – представител на ПГХЗ – Лом 
52. Андрей Рангелов – представител на ПГСС “Марко Марков” – Георги Дамяново 
53. Теменужка Кисьова – представител на ФСПГ “В. Левски” - Монтана 

 
 

 Заседанието откри Зам.областният управител Бойко Благоев, който приветства 

присъстващите с добре дошли и обяви дневния ред както следва: 
 

1. Представяне на Наредба №10, свързана с Държавния план-прием и организацията 
на дейностите в училищното образование. 

2. Представяне на проект за Държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. в област 
Монтана. 

3. Информация за броя на учениците по специалности, които ще се дипломират в 
периода 2017/2020 г. 

4. Обсъждане на представената информация и проекта за план-прием в училищата. 
 
След като не постъпиха предложения за добавяне на допълнителни точки в дневния 

ред г-н Благоев предостави думата на г-жа Трайка Трайкова – Началник на РУО – Монтана, 
която на свой ред благодари на участващите в заседанието, като заяви, че то е навременно и 
необходимо предвид извършените промени в нормативната уредба, свързани с държавния 

план-прием в училищата. 
В рамките на т.1 от дневния ред г-жа Росица Ангелова от РУО – Монтана представи 

основните моменти в съдържанието на Наредба №10, въз основа на която се реализира план-

приема в училищата. Г-жа Ангелова обърна внимание върху изискването при подаването на 
предложенията за приема, което се осъществява по утвърден от Министъра на образованието 
образец, да бъдат взети под внимание някои съществени показатели като броя на учениците, 
завършващи четвърти клас и основно образование в областта,  областните и общински 
стратегически документи и прогнози за развитие, както и постъпилите в Регионалното 
управление на образованието заявки за обучение по специалности от работодателите. 
Паралелно с това е необходимо да бъде извършен анализ на изпълнението на план-приема за 

предходните три години, състоянието на наличната в училищата материално-техническа база, 
както и на техните възможности за обезпечаване на обучението със съответните 
педагогически специалисти. 

Изготвянето и утвърждаването на план-приема се извършва на база предарително 

разработен график, съобразно който до 15 януари 2017 г. се приемат мотивираните 
предложения от директорите на училищата, за да може, в срок до 1 февруари и след 
съгласуване на получените предложения със съответните общини и анализ на спецификата на 

областта, РУО да изготви обобщено предложение за цялата област Монтана. 
Обобщеното предложение следва, в срок до 15 февруари 2017 г., да бъде представено 

за обсъждане от членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, за да 
бъде впоследствие изпратено на вниманието на Министъра на образованието и науката.  
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Съгласно утвърдения график началникът на РУО утвърждава, в срок до 30 март 2017 

г., държавния план-прием, а до 10 април на настоящата година планът следва да бъде 

публикуван в интернет-страницата на Регионалното управление. 
След като от страна на аудиторията нямаше въпроси по направената презентация 

Бойко Благоев даде думата на Нина Кирилова за представяне, в рамките на точка 2 от 
дневния ред, на проекта за държавен план-прием в област Монтана за учебната 2017/2018 г. 
Г-жа Кирилова запозна участниците в заседанието с броя на паралелките, профилите и 

специалностите във всички училища от областта съгласно обработените заявки. Тя обърна 
внимание върху факта, че за новата учебна година е заложен прием за два випуска съответно 
след 7-ми и 8-ми клас, като се предвижда и по една паралелка вечерна и задочна форма на 
обучение след 8-ми клас. 

Г-жа Трайкова взе отношение по представените данни, за да сподели с 
присъстващите, че с оглед на намаляващия брой на учениците Регионалното управление на 
образованието не може да си позволи риска да не подсигури обучение за децата във всички 

общини в област Монтана. На преден план е изведен стремежът да се постигне баланс в 
приема, който да гарантира наличието на поне една паралелка във всяко училище. Това е и 

причината, поради която някои директори са помолени да редуцират своите заявки. В 
контекста на точка 3 от дневния ред и по повод на професионалното образование Началникът 
на РУО поясни, че настоящият момент е от особено значение, предвид факта, че сега се 
залагат специалностие, по които училищата, предлагащи професионално образование ще 
подготвят децата през следващите няколко години и това има пряко отношение към броя и 

качеството на кадрите в областната икономика след 2020 г. 
По точка 3 Адриана Цолова запозна членовете на Обществения съвет с основните 

параметри, които се залагат в професионалното образование в област Монтана за времевия 
период 2017-2020 г. Съгласно представените данни в 15 училища от областта, предлагащи 
професионално образование и обучение кадри ще се подготвят в 37 професии и 46 
специалности от 20 професионални направления. Общият брой на учениците е 2482, от които 

812 са с изучаване на чужди езици. Г-жа Цолова представи в детайли професиите, 
специалностите и броя на учениците в отделните области на образование, а именно 
“Техника”, “Стопанско управление и администрация”, “Селско, горско и рибно стопанство”, 

“Услуги за личността”, “Информатика”, “Архитектура и строителство”, “Транспорт”, 
“Производство и преработка” и “Изкуство”. Беше обърнато внимание на специалности, за 
които не се предвижда да се изучават след 2018 г., както и на новите професии, които ще се 
изучават от 2020 г. Новите професии включват специалности като “Техник по транспортна 

техника” и “Монтьор на подемно-транспортна техника” в област на образование “Техника”, 
“Сътрудник малък и среден бизнес” в област на образование “Стопанско управление и 
администрация” и “Сервитьор-барман” в област на образование “Услуги за личността”. 

Бойко Благоев прикани присъстващите за въпроси и коментари по всички 
презентации, направени до момента в рамките на дневния ред. 

Думата поиска Костадин Георгиев, за да изрази загриженост от липсата на 
специалисти в дървообработването и металообработването, както и специалисти по 

хлебопроизводство. Според него кадрите, излизащи от училищата нямат необходимата 
подготовка и  при разработването на план-приема трябва да се даде на бизнеса възможността 
предварително да заяви специалностите, от които се нуждае. 

По повод на казаното от Костадин Георгиев отношение взе Виолета Захариева – 
Директор на ПГПТ – Лом. Тя сподели, че към момента училищата правят всичко, което в 
рамките на техните възможности, но е налице реално противопоставяне между желанията на 

родители и ученици и потребностите на работодателите. Г-жа Захариева поиска да чуе какви 
стъпки възнамерява да предприеме бизнесът, за да подпомогне план-приема и да задържи 
младите хора в област Монтана. 

Инж. Иван Сергисов подкрепи мнението на Костадин Георгиев, като заяви, че през 
периода 2017-2020 г. икономиката в областта ще има нужда от около 7 000 човека, които да 
заменят съществуващата работна ръка. Налице е огромна нужда от базови специалности, без 
които бизнесът не може като шлосери, стругари, фрезисти и др. Представителят на АИКБ 

сподели, че е налице висока степен на неграмотност и липса на основни умения при децата, 
поради което те няма как да получават стартово трудово възнаграждение от 1000 лв.  

Несъгласие с казаното от инж. Сергисов изрази г-жа Трайкова. Тя заяви, че с всяка 
изминала година дебатите, на които присъства стават едни и същи, както и аргументите на 

работодателите. Началникът на РУО Монтана сподели, че е крайно време бизнесът да каже 
какво предлага, за да се потърси изход от създалата се ситуация. Училището не може да се 
справи само. То ще откликне на желанията на фирмите само ако те се осмелят да тръгнат с 

него в една посока и се ангажират пряко в процеса на подготовка на нужните им кадри. 
Красимира Петрова - представител на фирма “БКК 95” ООД заяви готовност за участие  

съвместно с училищата в подготовката на кадри. Тя сподели, че и в момента фирма “БКК 95” 
ООД участва в разработени стажантски програми за ученици. Фирмата е в състояние да 
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подсигури нужната материално-техническа база, но трябва да се постигне яснота относно това 

кой ще обучава децата защото фирмените служители нямат педагогическа специалност.  

Мая Григорова – представител на Българска Стопанска Камара подкрепи мненията на 
Костадин Георгиев и Иван Сергисов по темата за липсата на базови умения при завършващите 
училище. Тя заяви, че в шивашката сфера има много работа, но няма служители и че 
действително бизнесът трябва да може да заяви предварително от какви специалисти има 
нужда и подходяща форма за това е участитето на браншовите работодателски организации в 

изградените към училищата обществени съвети. 
Идентично мнение изказа и Пламен Методиев – представител на фирма “Аркус” АД – 

Лом. Той подкрепи колегите си работодатели по отношение на проблема с липсата на умения 
при завършващите ученици, но също така заяви, че представители на “Аркус” АД редовно 
участват в родителски срещи и са успели да спечелят доверието на родителите относно 
стажовете и дуалното обучение. 

Допълнителни коментари и предложения по точките от дневния ред не бяха 

направени. 
В заключение Зам.областният управител на област Монтана Бойко Благоев благодари 

на всички участвали в обсъжданията, като сподели, че проведената дискусия е била полезна 
и че проблемът, свързан с недостига на кадри може да бъде преодолян единствено 
посредством партньорство между работодатели и образователни институции. 

С това дневният ред на събитието бе изчерпан и то бе закрито. 
 

 
 
 
 
 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ 

Областен управител на област Монтана 
/П/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Изготвил: Добромир Тодоров – главен експерт в дирекция АКРРДС 
/П/ 
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