
 

 

                                               
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                         ПРОТОКОЛ  

       от 
                                                      проведено заседание на 
                                     Областния  Обществен съвет на област Монтана  

                         25.01.2018 г. 

 
    Днес, 25.01.2018 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се 
състоя заседание на Областния Обществен съвет. 
 В заседанието взеха участие : 
 

 Росен Белчев – Областен управител на област Монтана. 
 инж. Стилиян Каменов – Председател на РЗК – Монтана 
 Нина Петкова – Зам. областен управител на област Монтана 
 Цветко Цветков – Зам. областен управител на област Монтана 
 Трайка Трайкова – Началник на РУО - Монтана 
  
 Членове: 

 
1. Светлин Сретениев – кмет на община Бойчиновци 
2. Боян Аврамов – Зам. кмет на община Вълчедръм 

 3.   Костадин Георгиев  – представител на РСХС Монтана 
 4.   Ангел Ангелов  – представител на СЗТПК - Монтана 

 5.   Калина Филипова  –   представител на ОДЗ - Монтана 
6.   Благовеста Нончева  –   представител на БЧК – Монтана 

 7.   инж. Иван Сергисов – представител на АИКБ - Монтана  
 8.   Светлин Гогов – представител на ССИ - Монтана  
 9.   Мая Григорова – председател на СК - Монтана 
 10. Светлана Костова – представител на ТПП – Монтана 
 11. Тодор Тодоров – представител на МИКЦ – Монтана 
 12. инж. Нина Кирилова – представител на РУО - Монтана 

 13. Цветомил Христов – представител на ОДМВР – Монтана 
14. Енеза Ангелова – представител на КНСБ – Монтана 

       (замества Мария Лазарова) 
 15. инж. Иван Александров – представител на КТ “Подкрепа” – Монтана 

16. Генади Горанов – представител на РДПБЗН – Монтана 
 

Съвместно с членовете участие в заседанието взеха и: 

 

17. Росица Ангелова – представител на РУО – Монтана 
18. Надя Младенова – представител на “Палемонтех” ЕООД – Монтана 
19. инж. Красимира Каменова – представител на ПГСАГ – Монтана 
20. Крум Христов – представител на БКК 95 ООД, ЕТ „Даримекс“ - Монтана 
21. Иван Иванов – представител на „Микена“ ООД – Монтана 
22. Лозка Никова – представител на община Монтана 

 
 

 Заседанието откри Областният управител Росен Белчев, който приветства 
присъстващите с добре дошли и обяви конкретния повод за провеждане на заседанието, а 
именно предприетата на областно ниво инициатива за разкриване на Държавен 
професионален колеж в град Монтана. Областният управител разясни накратко 

възможностите, които нормативната уредба към настоящия момент предлага за реализация на 
подобна инициатива, а те са създаване на колеж към Професионална гимназия, създаване на 
професионален колеж към Висше учебно заведение или създаване на Държавен 
професионален колеж, който да бъде обособен като самостоятелно юридическо лице. Росен 
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Белчев поясни, че във връзка с  инициативата са проведени редица срещи в това число и в 

Министерство на образованието с цел да бъдат уточнени конкретните стъпки, които следва да 
бъдат предприети за разкриване на професионален колеж предвлид факта, че към момента 

няма ясно разписана и утвърдена законова процедура как точно следва да се случи това. В 
допълнение г-н Белчев обърна внимание върху факта, че в момента е в ход съгласуване на 
проект на Наредба, която ще даде възможност придобитата в колеж професионална 
квалификация IV степен да бъде впоследствие призната в обучителните програми на 

специализираните ВУЗ за получаване на квалификационна степен „Бакалавър“, което в 
значителна степен ще улесни младежите, които желаят да надградят своето образование. 
Областният управител представи с няколко думи утвърдените на централно ниво 
специалности, за които се предлага IV степен на квалификация, а също и образователна 
програма „Г“ на МОН, регламентираща основните форми за провеждане на обучение – дневна, 
вечерна, задочна, индивидуална, дистанционна и дуална. Той обърна специално внимание на 
дуалната форма, предлагаща възможност обучението на младите хора да бъде обвързано с 

практика  и да се ползва материално-техническата база на бизнеса. 
 Началникът на Регионалното управление на образованието в Монтана Трайка Трайкова 
допълни казаното от Областния управител, като подчерта, че възможностите за специалности 
и професии не са малко, предвид което е важно да се постигне съотвествие между 
предлаганото обучение и реалните потребности на бизнеса. По отношение на дуалната форма 

на обучение г-жа Трайкова поясни, че най-същественото и предимство е възможността 
младежи да практикуват дадена професия в реална работна среда, а фирмата от своя страна 

да ги обучава и „моделира“ съобразно спецификата на производството. Към настоящия момент 
в областта е въведена дуална паралелка в Професионалната гимназия по лека промишленост 
в Монтана. 
 Инж. Нина Кирилова – представител на РУО – Монтана запозна членовете на 
Обществения съвет с основните аспекти в съдържанието на Наредба № 1 от 08.09.2015 г. в 
сила от 11.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа, която е 

един от нормативните документи, регламентиращи провеждането на дуално обучение. Г-жа 
Кирилова обърна внимание на присъстващите, че до 12 февруари 2018 г. на сайта на 
Министерство на образованието е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за 
изменение на Наредба №1 в съотвествие с приетия нов Закон за предучилищно и училищно 
образование и заинтересованите могат да предлагат становища, мнения и коментари във 
връзка с промените. 
 По темата за дуално обучение думата поиска инж. Стилиян Каменов – Председател на 

РЗК – Монтана, който се поинтересува дали работодателят сключва трудов договор с 

обучаемия, за да може фирмата да го възприеме като свой кадър, да му осигури по-добри 
условия за работа и да инвестира в неговата бъдеща квалификация. 
 В отговор на поставения въпрос Трайка Трайкова поясни, че съгласно чл.12, ал.8 от 
Наредбата за дуално обучение работодателят задължително сключва трудов договор с 
обучаемия преди началото на обучението. В допълнение тя подчерта, че в съдържанието на 
новата Наредба изрично ще бъде заложена възможността работодателят да участва както в 

приема и изпитите, така и в разработването на учебните програми. 
 Крум Христов – представител на фирма „БКК 95“ ООД постави въпроса защо 
администрацията не е представила обобщена информация от НОИ относно сключените на 
територията на област Монтана трудови договори, откъдето ще стане ясно в кои сфери какви  
потребностите от специалисти има. Г-н Христов се поинтересува професионалният колеж в 
Монтана кадри за областта ли ще произвежда или завършващите ще напускат страната за да 

търсят реализация навън каквато е масовата практика. В допълнение той сподели, че сред 
представените специалности за IV степен професионална квалификация не вижда нито една 
техническа специалност, а по отношение на трудовия договор, който работодателят сключва с 
обучаемия задължително следва да се заложи клауза за връщането на вложените в 

обучението на специалиста финансови средства, в случай че той не остане да работи във 
фирмата. 
 По повод на изразената от Крум Христов позиция Областният управител поясни, че 

идеята на професионалния колеж в Монтана в никакъв случай не е да произвежда кадри за 
чужбина, а с общи усилия и посредством създаването на такова учебно заведение 
институциите да съумеят доколкото е възможно да задържат младите хора в областта. Що се 
касае до техническите специалности Росен Белчев информира присъстващите, че съществува 
възможност техническа специалност да се трансформира от III  в IV степен на квалификация, 
като намерението е да бъдат предприети стъпки за евентуално бъдещо сътрудничество с 
Технически университет, за да се ползва разработен учебен план с тенденция на колежаните 

впоследствие да им се признава преминатото обучение при кандидатстване във ВУЗ за 
образователно-квалификационна степен „бакалавър“. 
 Мая Григорова – представител на Българска Стопанска Камара за област Монтана 
попита доколко е възможно Дирекция „Регионална служба по заетостта“ в Монтана да 
подготви информация за потребностите от специалисти на областно ниво. В качеството си на 
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работодател г-жа Григорова поясни, че шивашката индустрия в област Монтана изпитва 

сериозен недостиг на специалисти по технология на облеклото, за да бъдат обезпечени 
поръчките на клиентите. 

 Казаното от Мая Григорова по отношение на липсата на специалисти бе подкрепено от 
Надя Младенова – представител на „Палемонтех“ ЕООД, като в допълнение г-жа Младенова 
информира участващите в заседанието, че голяма част от нейните работници към настоящия 
момент са в пенсионна възраст, което неминуемо се отразява върху тяхната работоспособност. 

Относно набирането на информация за потребностите от специалисти в отделните браншове 
Надя Младенова заяви, че съдействие може да се търси от НОИ и от фирмите. 
 Във връзка с темата Зам.областният управител на област Монтана Нина Петкова 
сподели, че за събиране на такива данни може да се разчита единствено на самите 
работодатели предвид това, че информацията, която е подадена в базата данни на 
Националния осигурителен институт е подвеждаща и не съответства на действителната 
длъжност на работещите. 

 Костадин Георгиев – представител на РСХС – Монтана изрази мнение, че 
специалностите, включени в списъка за IV степен професионална  квалификация са насочени 
по-скоро към сферата на услугите отколкото към нуждите на производствения сектор. 
Бизнесът не работи нормално поради факта, че кадрите, които се предлагат от бюрата по 
труда са неграмотни. По отношение на нуждата от специалисти Костадин Георгиев препоръча 

на администрацията да проведе проучване сред работодателите за конкретните потребности в 
отделните браншове. 

 Идентично с това на Костадин Георгиев беше и мнението, което изрази по темата инж. 
Иван Сергисов – регионален представител на АИКБ. 
 По повод на изразените позиции Росен Белчев обърна внимание на участващите в 
заседанието, че Областна администрация Монтана е уведомила писмено работодателските 
организации и фирмите в областта за необходимостта да посочат от какви специалисти имат 
нужда, за да може техните предложения и препоръки да бъдат обсъдени от Обществения 

съвет и да се постигне яснота относно специалностите и професиите, които ще бъдат 
включени в мотивираното предложение до МОН за разкриване на Държавен професионален 
колеж в град Монтана. Предвид факта, че в указания в писмото срок – 24.01.2018 г. няма 
получено нито едно предложение от бизнеса Росен Белчев прикани присъстващите 
работодатели да подготвят и изпратят в Областна администрация  писмени предложения, в 
които ясно следва да бъдат посочени специалистите, от които бизнесът се нуждае през 
следващите 5 г. 

 В резултат от искането на г-н Белчев в областната администрация бяха получени 

впоследствие писмени справки за потребностите на бизнеса от кадри както следва: 
 
 

Наименование на 

фирмата 

Вид специалисти Потребности от 

съответния вид 
специалисти през 
следващите 5 г. 

БКК 95 ООД Машинен оператор 
обработка на метал и 
метални изделия 

20 бр. 

Шлосер 10 бр. 

Заварчик 8 бр. 

Машинен оператор направа 

на покритие 

8 бр. 

Настройчик на 
металообработващи машини 

с ЦПУ 

16 бр. 

Конструктор технолог 

/машинен инженер/ 

8 бр. 

ЕТ „ДАРИМЕКС – ДОРА 
ХРИСТОВА“ 

Машинен оператор 
обработка на метал и 
метални изделия 

10 бр. 

Шлосер 1 бр. 

Електромонтьор 4 бр. 

Машинен оператор 
шприцоване на пластмасови 
изделия 

1 бр. 

Оператор на 
металообработващи машини 
с ЦПУ 

6 бр. 

Електромеханик 6 бр. 
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Инспектор качество на 
производствените процеси 

6 бр. 

МОНТАНА ХИДРАУЛИКС 

ООД 

Настройчик на 

металообработващи машини 
с ЦПУ 

4 бр. 

Инженер - конструктор 2 бр. 

Контрольор - качество 3 бр. 

Заварчик 2 бр. 

Шлосер 3 бр. 

ПАЛЕМОНТЕХ ЕООД Разкройчици 10 бр. 

Заварчици 12 бр. 

Бояджии 2 бр. 

Шлосери 2 бр. 

Технолог - конструктор 1 бр. 

Специалист по качество 1 бр. 

БАЛКАН АД Машинни техници/оператори 
на машини с ЦПУ/ 

8 бр. 

Заварчици 10 бр. 

Пресьори 8 бр. 

Разкройчици 4 бр. 

Шлосер – ел.заварчици 6 бр. 

Бояджии 6 бр. 

Стругаро-фрезисти 2 бр. 

 
Забележка: Получените от работодателите справки ще бъдат приложени към настоящия 

протокол 
     

Във връзка с необходимостта от идентифициране на потребностите на работодателите 
от даден вид специалисти и в рамките на заседанието на Областния Обществен съвет бяха 
направени следните предложения: 

Инж. Стилиян Каменов – Председател на Регионална занаятчийска камара – Монтана 
отправи предложение в списъка със специалностите за подготовка на кадри да бъдат 

включени „Компютърни мрежи“, „Автоматизирани и роботизирани системи“ и „Екология и 
опазване на околната среда“. 

Мая Григорова – регионален представител на Българска стопанска камара отправи 
предложение в списъка със специалностите за обучение да бъде включена „Технология на 
облеклото“. 

Инж. Иван Сергисов – регионален представител на АИКБ отправи предложения в 

обучението на кадри да бъде включена специалността „Автоматизирани и роботизирани 
системи“. 

Други конкретни предложения или коментари по отношение на инициативата за 
разкриване на Държавен професионален колеж в Монтана и специалностите, по които ще се 
предлага обучение не бяха направени, предвид което дневният ред на заседанието бе 
изчерпан и то бе закрито. 
  

 
 
 
 
 

РОСЕН БЕЛЧЕВ 

Областен управител на област Монтана 
/П/ 
 
 

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