
 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

ПРОТОКОЛ 

Днес 22.12.2020 г. бе проведено онлайн заседание на  Комисията по заетост към 

Областния съвет за развитие на област Монтана. Заседанието се проведе в платформата за 

видеоконферентни връзки zoom  и в него взеха участие както следва: 

1.  Росен Белчев – областен управител на област Монтана; 

2. Спаска Георгиева – зам.-кмет на община Берковица; 

3. Вера Борисова – социален работник в община Брусарци; 

4. Нина Петкова – кмет на община Георги Дамяново; 

5. Анжело Иванов – директор дирекция ОКВДВ; 

6. Светла Узунова – директор ДБТ-гр. Монтана; 

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

Монтана; 

8. Григор Тодоров Григоров – Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ гр. 

Берковица; 

9. инж. Георги Ангелов Николов – Лесотехническа професионална гимназия, гр. 

Берковица; 

10. Ценка Георгиева Карчева – ПГТ „Вл. П. Минчев“, с. Владимирово; 

11. Асен Димитров Арсенов - СУ "Христо Ботев", гр. Брусарци; 

12. Румяна Ангелова Ценова – Ценкова - Професионална гимназия "Димитър 

Маринов", гр. Вълчедръм; 

13. Анатоли Росенов Георгиев - Обединено училище "Христо Ботев", с. Долни Цибър; 

14. Петя Иванова Цветкова - СУ "Иван Вазов", гр. Вършец; 

15. Андрей Славейков Рангелов - Професионална гимназия по селско стопанство 

"Марко Марков", с. Георги Дамяново; 

16. Виктория Георгиева Владимирова - СУ "Отец Паисий", Лом; 

17. Десислава Александрова - Средно училище "Димитър Маринов", Лом; 

18. инж. Илина Димитрова Кръстева  -  ПГПТ, Лом; 

19. Анелия Аврамова Монова  - СУ "Отец Паисий", с. Медковец; 

20. инж. Горан Ганчев Лозанов - СУ "Отец Паисий", с. Медковец; 

21. Бойка Николова Симеонова - Природо-математическа профилирана гимназия "Св. 

Климент Охридски" – Монтана; 

22. Елка Цветанова Станева-Ангелова - Второ СУ " Никола Й. Вапцаров", гр. 

Монтана; 

23. Мариана Георгиева Борисова-Пенкова - Шесто СУ "Отец Паисий", гр. Монтана; 

24. Веселка Иванова Иванова - Финансово-стопанска професионална гимназия "Васил 

Левски"-Монтана; 

25. Анжела Радионова Найденова - Професионална гимназия по лека промишленост; 

26. инж.  

27. Лидия Асенова Василева - Професионална гимназия по техника и електротехника 

"Христо Ботев" – Монтана; 

28. инж. Красимира Венкова Каменова - ПГСАКН "Проф. арх. Стефан Стефанов" – 

Монтана. 

 



Заседанието откри г-н Росен Белчев, като благодари на участниците и ги запозна с 

дневения ред: 

1. Разглеждане и обсъждане на държавния план-прием по професии за учебната 

2021/2022 година на държавните и общинските училища от област Монтана.  

 2. Други. 

Г-н Белчев каза, че настоящото заседание е на база предварително предоставената в 

РУО Монтана информация от училищата и даде думата на г-жа Трайкова. 

Г-жа Трайкова представи обобщена информация за фактическото състояние на 

училищата в област Монтана. 

При планиране на ДПП и ДДПП в област Монтана е събрана предварителна 

информация и становища, както следва: 

- От училищата с прогимназиален етап – Анкетно проучване на нагласата на 

учениците, завършващи VІІ клас за продължаване на образованието им – 

презентация; 

- От ДБТ – за търсените на пазара на труда професии; 
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- ОА – Монтана предостави информация за резултати от анкетно проучване за 

потребностите от работна сила в област Монтана 

През следващите 12 месеца в област Монтана най-търсени ще бъдат специалисти с 

квалификация по изброените по-долу професии. Някои съвпада с информацията от ДБТ, 

другите се различават, но съответстват на предлаганите в училищата професии – в 

момента и в предстоящия ДПП. 

 

Проучване на агенцията по заетостта 

Готвач 

Социален асистент 

Работник в озеленяването 
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- Становища от кметовете на общини (не са представени от общ. Вършец и общ. 

Якимово); 



Кметовете на общини подкрепят предложените от училищата професии и профили.  

- Заявки от работодатели. 

1. Вписмо от инж. Ил. Келешев председател на Българска браншова камара-

машиностроене, относно необходимостта от прием на ученици по професии, за които има 

недостиг от кадри на пазара на труда в областта на машиностроенето, 

металообработването и металургията. 

2. Писмо от Антон Илиев, директор на БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ – 

електротехници, шлосери.  

3. Писмо от Момчил Антов, председател на УС на Националната организация на 

митническите агенти (НОМА) – подкрепят пием по професия: данъчен и митнически 

посредник. 

След представяне на гореизложената информация  г-жа Трайкова даде думата на г-жа 

Нина Кирилова да запознае участниците с резултатите от проведената анкета за нагласата 

на учениците, завършващи VІІ клас за продължаване на образованието им. В резултат от 

анкетно проучване на нагласата на учениците, завършващи VІІ клас за продължаване на 

образованието им е: 

 

Своето изложение г-жа Кирилова продължи, като представи пред участниците в 

заседанието проект на държавен план-прием 2021/2022 учебна година. 

 Прогнозни целеви стойности на МОН за държавния план- прием в област 

Монтана: 

 Ученици в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка от 

общия брой ученици: 

 Препоръчано – 69,00% Постигнато – 70,45% 

 STEM профили и технически и ИТ професии: 

 Препоръчано – 52,00%  Постигнато – 53,41% 

 Брой паралелки с профил Чужди езици: 

 Препоръчано – 4   Постигнато – 5 

 Предложение за държавния план- прием за учебната 2021/2022 година в област 

Монтана: 

 Брой паралелки: 

 Професионални – 31 (31)  

 Профилирани – 13 (13) 

 Профили и професии STEM, IT, технически: 



 Професионални – 15,5 (16)  

 Профилирани – 7 (7) 

 Приоритетни професии: 

 Защитени – 2 

 С очакван недостиг – 10 паралелки, 10,5 професии (3) 

 Брой и баланс на учениците на областно ниво: 

Общини 

Брой ученици, 

завършили 

VII клас (2018-

2019 г.) 

Брой ученици, 

обучавани в 

VII клас (2019-

2020 г.) 

Реализирани 

паралелки 

Брой ученици, 

обучавани в VII 

клас (2020-2021 

г.) 

Прогнозен 

брой паралелки 

Берковица 123 97 4 99 4 

Бойчиновци 60 64 2 57 2 

Брусарци 37 33 1 25 1 

Вълчедръм 75 85 2 65 2 

Вършец 60 71 2 59 2 

Г. Дамяново 6 5 1 4 1 

Лом 184 206 10 223 10 

Медковец 35 32 1 28 1 

Монтана 431 435 20 448 20 

Чипровци 0 9 0 10 0 

Якимово 25 28 1 23 1 

Общо   1036 1065 44 1041 44 

Г-жа Кирилова продължи своето представяне, като изнесе подробна информация 

по общини и конкретно за всяко училище в общината по отделно, с което завърши своето 

представяне. 

Думата бе взета от г-н Белчев, който обобщи, че от изнесената информация е 

станало ясно, че са предвидени 44 паралелки, което е в съответствие с изискването на 

МОН. Предложи да се прецизират професиите и да бъдат разгледани на следващо 

заседание. В дискусията се включи г-жа Трайкова, която попита участват ли в заседанието 

представители на работодателите. Отговорено бе, че не присъстват. С оглед на това 

информацията да достигне и до работодателите г-жа Трайкова каза, че всички материали 

от днешното заседание ще им бъдат изпратени. Г-жа Трайкова отбеляза, че има 

определени проблеми, като например това, че децата са с 32 по-малко, което означава, че 

ще се наложи да има с 1 паралелка по-малко. Това дали ще бъде компенсирано с 

паралелки, които са с недостиг или защитени ще се наложи самите училища да 

преценяват. Практиката показва, че през последните години не идват деца от други 

области, които да запълнят този недостиг. На второ място паралелките, които са с 

чуждоезиково образование са 4 определени от МОН, а има заявени 5. Три от тях са на 

гимназията с преподаване на чужди езици, които са по споразумение с МОН с подписан 

договор и са достатъчно ограничени поради, което там не може да бъде направена 

корекция. В още три училища в област Монтана се провежда чуждоезиково обучение, 

това са  Средно училище "Димитър Маринов"-Лом, СУ "Иван Вазов"- гр. Вършец и 

Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ гр. Берковица. От тези три училища само в едно 



може да бъде с утвърден прием по чуждоезиково обучение. Съответно СУ "Димитър 

Маринов"-Лом са променили заявката, Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ гр. 

Берковица държат да има чуждоезиков профил. Предложението на РУО Монтана е такава 

паралелка да има в СУ "Иван Вазов"- гр. Вършец. Това е така защото там се редуват 

профилите във всеки випуск и миналата година не са имали чуждоезиково обучение. 

Другите две училища в следващите години ще могат да имат чуждоезиков профил. 

Следващия проблем, които се очертава това е приема в СУ "Отец Паисий", с. Медковец. 

Училището предлага хуманитарен профил, докато общината дава своето съгласие и 

подкрепа за професия. Община Медковец изразява становище, че ще подкрепи две 

професии „озеленител“ или „помощник на възпитателя“. РУО Монтана ще се съобрази с 

предложенията на общината, а училището да избере, коя от двете професии ще бъде. 

Следващият проблем е в община Бойчиновци. Няма заявка от директора на училището, 

имало е предварителни разговори още миналата година и с общината, че учениците 

намаляват  от 7 до 11 са седмокласниците и една голяма част от тях отиват в 

професионалната гимназия в с. Владимирово. Тоест професионалната гимназия в с. 

Владимирово е училището в общината, което може да осигури продължаващото 

образование на всички ученици. Общината е дала становище, че не възразява да има 

паралелка и в средното училище. Предложението на РУО – Монтана, предвид това, че 

децата са по-малко не само на територията на община Бойчиновци,  а изобщо в областта и 

в конкретното училище за 7-ми клас и директора не е представил предложение не 

предлагаме да има паралелка в това училище. Това са проблемите, които имахме да 

разрешим, но очакваме да чуем становищата и на работодателите. Г-жа Трайкова 

благодари на общините за това, че много отговорно са се отнесли и са съдействали при 

изготвянето на проекта за план-прием, с което приключи своето изказване. 

В дискусията се включи г-жа Кирилова, която уточни, че липсата на 

машиностроителни паралелки през тази година няма да има, но това не е проблем, защото 

през предходните години е имало и след завършването си тези ученици ще удовлетворят 

потребностите на работодателите от такива специалисти. 

В заключение г-н Белчев даде думата на останалите участници в заседанието. 

Думата бе взета от г-н Григор Григоров – директор на Профилирана гимназия „Д-р Иван 

Панов“ гр. Берковица. Г-н Григоров в своето изказване, представи мотивите поради които 

настоява да има прием в една чуждоезикова паралелка. А именно, че към такава паралелка 

има интерес, тя е традиционна и по този начин ще се даде възможност на децата от гр. 

Берковица, чийто избор е чуждоезиково обучение да продължат образованието си 

оставайки да живеят в родните си домове. Изтъкна факта, че завършвайки тази паралелка 

учениците след това успешно са намерили своята реализация. 

В отговор на неговото изказване отново се включи г-жа Трайкова, която изрази 

цялото си уважение към училището, учителите и успехите на неговите ученици. Счита, че 

има неразбиране, ако тя трябва да избира, според нея и трите училища заслужават да имат 

паралелки за чуждоезиков профил. Изложените от г-н Григоров аргументи са валидни и за 

другите две училища. Въпросът е, че е налице нова ситуация от 5 паралелките стават 4. От 

трите училища трябва да бъде избрано само едно, което да обяви прием тази година. Тя 

напомни, че вече изложила своите аргументи за избора си на училището в гр. Вършец, а 

именно, че като миналата година не са имали такава паралелка,  могат да загубят профила 

си. Тя каза, че е на тяхна страна и разбира представените аргументи, на се налага да бъде 

избрано само едно училище. Даде за пример как II-ро и III-то училище в гр Монтана 

трябваше в рамките на една година да направят от профил професия. Изискванията на 

МОН са точно такива и трябва да бъдат спазени. Следващата година паралелката ще е в 

гр. Берковица или в гр. Лом. Положени са всички усилия, обсъдено е с колегите и е 

преценено, че в настоящата ситуация училището в гр. Вършец е по-подходящо. 

Г-н Белчев покани и останалите участници да направят своите коментари. 

Припомни, че това е само предварително обсъждане и предстоят нови заседания на КЗ. 

Както знаят всички окончателния план-прием трябва да бъде приет до 15 февруари. 

Започваме обсъжданията по-рано за да може накрая решението да бъде максимално 

справедливо. Обърна внимание, че броя на паралелките в гр. Берковица се запазва 



въпреки, че седмокласниците са 99. Още един коментар по темата, от репортаж по 

телевизията в гр. София от над 100 езикови паралелки се намаляват с 20%. Изглежда, че 

такава е тенденцията в цялата страна. Г-жа Трайкова допълни, че действително такава е 

тенденцията в цялата страна към намаляване броя на чуждоезиковите паралелки. 

Отново бе дадена думата за коментари, но такива не бяха направени, след което 

закри заседанието. 

 

 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ /п/ 

Областен управител на област Монтана и 

Председател на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие 

 

 

 

 


