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КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА  

КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА 

 
П Р О Т О К О Л 

 
№ 1/26.01.2012 г. 

 
Днес 26.01.2012 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. 25, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение, се 
проведе заседание на Комисията, на което присъстваха: 
 

Ивайло Петров – председател на Комисията по заетост и областен управител на област 
Монтана  
Нина Петкова – зам. председател на Комисията по заетост и зам. областен управител на 
област Монтана 

Даниела Найденова – секретар на Комисията по заетост и мл. експерт АКРРДС в областна 
администрация Монтана  
и членове:  
Даниела Първанова – началник сектор ПМКК към ДРСЗ - Монтана 

Енеза Стоянова – зам. председател на Регионален съвет на КНСБ – Монтана 
Ваня Симеонова – мл. експерт ХД и образование към Община Бойчиновци 
Светла Узунова – директор на ДБТ – гр. Монтана 
Наталия Иванова – регионален представител на АХУ 

Цветелина Александрова – зам. кмет на Община Георги Дамяново 
Георги Цеков - директор на РД ”Социално подпомагане”  – гр. Монтана 
Татяна Петрова – началник на РИО-Монтана 
Камелия Арсенова – зам. кмет на Община Лом 

инж. Стилиян Каменов – председател на Регионална занаятчийска камара 
Биляна Стаменова – секретар на Община Берковица 
Наталия Димитрова – зам. кмет на Община Брусарци 
Иван Александров – председател на КТ „Подкрепа” – Монтана 

инж. Димитър Петров – директор на дирекция “Инспекция по труда” – гр. Монтана Ангел 
Ангелов – председател на ТПП - Монтана 
Лозка Никова – гл. експерт към Община Монтана 
Костадин Георгиев – председател на РСХС – Монтана 
Латинка Арсенова – член на СК на Стопанска камара Монтана 

 
На заседанието присъстваха и: 
 
1. Нина Кирилова – ст. експерт по ПО към РИО-Монтана; 

2. Мариела Киркова – ст. експерт по ИО към РИО-Монтана; 
3. Трайка Трайкова – началник ИОМД към РИО-Монтана; 
4. Костадинка Петрова – гл. секретар на Община Брусарци; 
5. Манол Йорданов – мл. експерт АКРРДС към Областна администрация Монтана 

6. Владимир Павлов – мл. специалист АКРРДС към Областна администрация Монтана 
 
Г-жа Нина Петкова 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 2012 – 2013 година на държавните и 

общинските училища от област Монтана. 

2. Други 

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

По т. 1 от дневния ред:  

Г-жа Петкова разясни целта на днешното заседание на Комисията по заетостта, която е 
съгласуване на предложенията на държавните и общинските училища от област Монтана 
за държавен план-прием по професии за учебната 2012 – 2013 година. 
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След направеното въведение към темата на заседанието, зам. председателят даде думата 

на г-жа Татяна Петрова – началник на РИО - Монтана да представи своето предложение за 
държавен план-прием за учебната 2012 – 2013 година по професии. 
Г-жа Татяна Петрова също благодари на присъстващите за тяхното участие в заседанието 
и продължи с обосновка на своето предложение за държавн план-прием. 

Мрежата за професионално образование и обучение в област Монтана обхваща 12 
професионални гимназии, 2 гимназии, 2 помощни училища и 1 частен професионален 
колеж.  
През учебната 2012/2013 година няма да се извършва професионално обучение в 

Гимназия „Димитър Маринов”, Вълчедръм, поради неуспешно реализиран прием през 
изминалите години.  
През настоящата учебна 2011/2012 година в изброените училища се подготвят кадри в 9 
професионални области по 23 професионални направления от Списъка на професиите за 

професионално образование и обучение, утвърден със Заповед № РД-09-1803 / 
29.10.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката, допълнен и изменен 
със Заповед № РД 09-621 / 18.05.2010 г. 
През следващата учебна 2012/2013 година обучението ще се извършва по  21 

професионални направления (с 2 по-малко от настоящата). Броят на професиите и 
специалностите зависи от реализацията на държавния план-прием. 
Предложените професии и специалности, по които не се реализира прием през учебната 
2011/2012 година са, както следва: 

 „Работник в горското стопанство”, „Дърводобив” І СПК в ЛПГ, Берковица  
 „Продавач-консултант”, ІІ СПК в Гимназия „Димитър Маринов”, Вълчедръм 
 „Финансов отчетник”, „Финансова отчетност” ІІ СПК в ПГИТ, Вършец 
 „Техник-технолог по качеството на храни и напитки”, „Контрол на качеството на 

храни и напитки” – ІІІ СПК в ПГХЗ, Лом 
 „Работник в заведенията за хранене и развлечения”, „Работник в производството на 
кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”  І СПК в ПГХЗ, Лом 
 „Системен програмист” „Системно програмиране” ІІІ СПК след  7 клас  в ПГПТ 

 „Машинен техник”, „Технология на машиностроенето” ІІІ СПК в ПТГ, Монтана  
 „Заварчик”, „Заваряване” І СПК в ПТГ, Монтана 
 „Оперативен счетоводител”, „Оперативно счетоводство” ІІІ СПК във ФСГ, Монтана  
 „Техник-озеленител”, „Парково строителство и озеленяване” ІІІ СПК в ПГАСГ, 

Монтана 
 „Дизайнер”, „Моден дизайн” ІІІ СПК в ПГЛП, Монтана 
Три от изброените професии фигурират в новите предложения за прием 2012/2013 учебна 
година. 
Процесът на изготвяне на проект за държавен план-прием и успешното му реализиране 

впоследствие е съпроводен с редица проблеми, произтичащи от: 
- Намаляващия  брой ученици, завършващи VІІІ клас: 2009/2010 – 892 броя; 2010/2011 
– 829 броя; 2011/2012 – 685 броя (към 09.12.2011).  
- Неравномерното разпределение на завършващите осми клас ученици, което е 

предпоставака за очаквани проблеми при реализиране на план-приема в общините: 
Георги Дамяново – завършват 6 ученици; Вършец – завършват 26 ученици; Берковица – 
завършват 62 ученици (3 паралелки), там са разположени две гимназии; Монтана – 
завършват 170 ученици (8 паралелки), прием осъществяват общо 10 училища (5 

професионални гимназии и 5 СОУ). Броят на завършващите 2011/2012 година осми клас 
ученици е значително по-малък от традиционния прием, който предлагат и реализират 
гимназиите и средните общообразователни училища в тези общини. Това може да доведе 
до конфликт между професионални гимназии и СОУ и нелоялна конкуренция.  

- Наличие на маломерни паралелки за учебната 2011/2012 година: прием след VІІ клас – 
3 броя (ЛПГ, Берковица – 1 паралелка и СОУ, Вършец – 2 паралелки); прием след VІІІ 
клас – 4 броя (СОУ - Бойчиновци, Гимназия - Вълчедръм, СОУ – Вършец, ПГСС – Георги 
Дамяново - по една маломерна паралелка); 

- Нереализиран прием в единствената в община Вълчедръм Гимназия «Димитър Маринов» 
по професия «Продавач-консултант», специалност «Продавач-консултант», с което 
намалява броят на училищата в област Монтана,  осъществяващи професионално 
образование и обучение. 

  В дейността на училищата от област Монтана, осъществяващи професионално 
образование и обучение, се наблюдават следните тенденции: 
- Професионалните гимназии предлагат професии и специалности, традиционни за 
училището в образователните области, в които са се утвърдили. Намалява броят на 
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училищата, опитващи се да разнообразяват професиите и специалностите. За учебната 

2012/2013 година те са само две. 
- В последните 2-3 години професионалните гимназии се опитват да привлекат ученици 
чрез предлагане на вечерна и задочна форма на обучение за придобиване на І, ІІ и ІІІ 
СПК. (вечерна - ПГХЗ „Дмитрий Менделеев” – Лом, ПГСС „Дунавска земя” – Ковачица, 

ПГИТ – Вършец, ПТГ „Юрий Гагарин” – Монтана; задочна – ПТГ „Юрий Гагарин” - 
Монтана). 
- След неуспеха за реализиране на прием в професионална паралелка, за придобиване 
на І СПК, тази година директорите не проявиха смелост да го предложат отново. В процес 

е проучване на интересите и потребностите на учениците от ромските квартали, 
обсъждане и оборудване на необходимата материална база, търсене на спонсори и 
партньори и т.н. за извършване на обучение по професии в основни училища, 
разположени в квартали с изцяло ромско население; 

- Професионалните гимназии обмислят вариант за обучение на деца със специални 
образователни потребности (СОП), които не желаят да се обучават в помощно училище за 
придобиване на І СПК, в изпълнение на чл. 46, ал. 2 и чл. 48, ал. 3 и 4 от ППЗНП. (ПГХЗ 
„Дмитрий Менделеев”- Лом)  

- Успешно е реализиран план-приемът за учебната 2011/2012 година в 
професионалните паралелки на Помощните училища в градовете Берковица и Лом. 
Наблюдава се липса на интерес у учениците към някои професии и специалности,  
въпреки безспорната нужда от такива кадри, което води до тяхното постепенно отпадане:  

 „Машинен техник», «Машини и системи с ЦПУ» (ПТГ „Юрий Гагарин” – ½ паралелка 
в 11 клас) 
 «Машинен монтьор», «Машини и съоръжения в химическата и хранително-
вкусовата промишленост» (ПГХЗ „Дмитрий Менделеев”, Лом – 1 паралелка 11 клас) 

 «Заварчик», «Заваряване» (ПТГ „Юрий Гагарин” – отпаднала) 
 «Техник на енергийни съоръжения и инсталации», «Газова техника» (ПТГ„Юрий 
Гагарин”  - ½ паралелка в 11 клас) 
 «Монтьор на комуникационни системи», «Телекомуникационни системи» (ПГЕ – 

отпаднала) 
 «Монтьор на подемно-транспортна техника», «Пристанищна механизация» (ПГПТ – 
отпаднала) 
  «Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия», 

«Производство на обувни изделия» (ПГЛП – отпаднала)  
 «Оператор в дървообработването», «Проиводство на мебели» (ЛПГ – отпаднала) 
 «Монтажник на ВиК мрежи», «Вътрешни ВиК мрежи» (ПГСАГ – отпаднала) 
 «Строителен техник», «Транспортно строителство» (ПГСАГ – 11клас) 
 «Техник-озеленител», «Парково строителство и озеленяване» (ПГСАГ – 12 клас) 

 «Еколог», «Екология и опазване на околната среда» (ЛПГ - ½ паралелка в 12 клас) 
Като положителен може да се отбележи факта, че е нараснал броят на завършващите VІІ 
клас: 2010/2011 – 1202 ученици; 2011/2012 – 1290 ученици, което създава надежди за 
по-добър прием в професионалните гимназии в паралелките след завършен VІІ клас.  

Не се предлага прием по едни и същи професии/специалности в повече от едно 
училище в една и съща община. 
За учебната 2012/2013 г. не са правени предложения за две професии/специалности от 
професия, които да се изучават в една паралелка. 

С цел гарантиране качество на образователно-възпитателния процес е спазено 
изискването план-приемът по училища да се извършва по професии от професионалните 
направления, по които училището осъществява професионална подготовка и са 
инвестирани средства за модернизиране на МТБ.  

РИО-Монтана предлага за утвърждаване за учебната 2012/2013 г. паралелки за 
професионална подготовка, разпределени, както следва: 
- прием след 7 клас – 14 паралелки; 
- прием след 8 клас - 29 паралелки (общо); 

- дневна форма на обучение – 23 паралелки; 
- дневна форма – І СПК - за помощно училище – 3 паралелки; 
- вечерна форма на обучение - 2 паралелки; 
- задочна форма на обучение – І СПК – 1 паралелка. 

Според степента на професионална квалификация, която получават учениците след 
завършване на обучението си, паралелките се делят по следния начин: 
- ІІІ СПК – 27 паралелки; 
- ІІ СПК – 12 паралелки; 

- І СПК – 4 паралелки. 
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Предложението на РИО–Монтана за държавен план-прием за професионално образование 

и за професионално обучение в училищата на територията на област Монтана през 
учебната 2012/2013 година съдържа разкриването на обучение по 2 нови 
професии/специалности: 
 професия 481010 „Програмист”, специалност 4810101  „Програмно 

осигуряване” от професионално направление 481 „Компютърни науки”, с 5-годишен 
срок на обучение след завършен VІІ клас с интензивно изучаване на английски език в 
Професионална гимназия по електротехника „Христо Ботев”, град Монтана  
 професия 214010 „Дизайнер”, специалност 2140106 „Интериорен дизайн” от 

професионално направление 214 „Дизайн”,  с 5-годишен срок на обучение след 
завършен VІІ клас с интензивно изучаване на английски език в Професионална гимназия 
по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов”, Монтана  
За двете нови професии, по които ще се провежда обучение за първи път в съответното 

училище за учебната 2012/2013 година, са изготвени експертни оценки с положителни 
становища. Новите предложения са съобразени с приоритетите, определени в Стратегия за 
развитие на Област Монтана в периода 2007-2013 г. Стремежът е да се запази мрежата от 
професионални гимназии в област Монтана, тъй като те са строго специализирани и 

произвеждат кадри, нужни на националната икономика. 
Предложението на РИО–Монтана за държавен план-прием за професионално образование и 
за професионално обучение в училищата на територията на област Монтана през учебната 
2012/2013 предвижда обучение по професия/специалност в едно 

общообразователно  училище: 
- Гимназия “Д-р Иван Панов”, гр. Берковица – професия  811010 «Хотелиер»-трета 
степен на професионална квалификация, дневна форма на обучение, специалност 8110101 
«Организация на хотелиерството» от професионално направление: 811 «Хотелиерство, 

ресторантьорство и кетеринг».  
 Предложението на РИО–Монтана за държавен план-прием за професионално 
образование и за професионално обучение в училищата на територията на област Монтана 
през учебната 2012/2013 не предвижда защитена професия. Повечето от посочените 

по-горе професии, към които не се проявява интерес от учениците, отговарят на 
критериите за определяне на една професия за защитена, но финансирането на 
обучението по тези професии е твърде затруднено, а също липсва каквато и да е подкрепа 
и интерес от страна на местните работодатели. 

За представяне на мотивите на директорите на училищата за избор на 
професии/специалности, г-жа Петрова даде думата на г-жа Нина Кирилова. 
Към предложенията на директорите на училищата са приложени мотиви за избора на 
сътоветната професия/специалност, изразяващи се в следното: 
 Предложението на Гимназия «Д-р Иван Панов», гр. Берковица за прием по  

1. професия 811010 „Хотелиер”, специалност 8110101 „Организация на 
хотелиерството”, 
 е съобразено със стратегията за развитие на община Берковица и необходимостта от 
квалифицирани кадри, насочени към туристическия бизнес, кореспондиращи с желанията 

на родителите и учениците. Традиционно успешни са съвместните дейности с местните 
работодатели, които предоставят своята база и споделят натрупания опит с учениците. 
Вече 7 години успешно се реализира прием по същата професия, а през изминалата 
2011/2012 година е изградена учебна кухня и столова база. Утвърдени са професионални 

връзки с Колеж по туризъм в Инсбрук – Австрия и SES – неправителствена организация в 
Германия, което чрез обмяна на опит  мотивира и стимулира учениците. Училището 
участва в проект по секторна програма „Леонардо да Винчи” на тема „Нови и алтернативни 
възможности за развитие на бизнес-предприятие в туризма”. 

 Предложенията на Помощно училище „Христо Ботев”, гр. Берковица  и на 
Помощно училище „Д-р Петър Берон”, гр. Лом по: 
1.  професия 541050 „Работник в хранително-вкусовата промишленост”, специалност 
5410501 „Хранително-вкусова промишленост”,  

са мотивирани от необходимостта на учениците със специални образователни потребности 
(СОП) да им се осигури достъп до качествено професионално обучение, което да е 
предпоставка за оптимална социализация, икономическа сигурност и подобаващ жизнен 
стандарт. Предложенията са мотивирани и с успешната реализация на вече завършилите 

обучението си деца със СОП на пазара на труда в цехове за безалкохолни напитки, фурни, 
ресторанти, мелници и др. В училищата са обособени: специализирани кабинети и 
работилници, логопедичен и медицински кабинет, осигурен е седмичен интернат и 
собствен транспорт. 

 Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица предлага:  
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1. професия 623010 „Техник-лесовъд” специалност 6230101 „Горско и ловно 

стопанство” – 7 клас;  
2. професия 623020„Техник-механизатор” специалност 6230201
 „Механизация на горското стопанство”;  
с аргумента, че гимназията е единствена по рода си в Северозападна България за 

областите Видин, Враца и Монтана, като обезпечава с кадри горските стопанства  и за 
общините Годеч, Сливница, Драгоман, Костинброд, Своге. Обучението е пряко свързано с 
основния поминък на местното население – дърводобив, лесокултурни мероприятия, 
събиране на диворастящи плодове, билки, гъби и др. Дърводобив в горите се извършва 

постоянно, независимо дали от държавните горски стопанства, или от частни фирми. 
Съгласно изискванията на Закона за горите, с горска техника могат да работят само лица, 
притежаващи свидетелство за правоспособност и свидетелство за професионална 
квалификация за техник-механизатор, каквито придобиват завършилите „Механизация на 

горското стопанство”. Специалност „Горско и ловно стопанство” с прием след VІІ е с 
интензивно изучаване на чужд език, който е нужен на ловните надзиратели при 
посещение на чужденци в България за ловен туризъм. Училището  разполага с богата МТБ 
- изградени специализирани кабинети, дендрариуми, разсадник на ДГС Берковица, УОГС 

„Петрохан”, село Бързия и др., които позволяват учебната и производствената практика на 
учениците да се провеждат на реални работни места. Разчитат също на подкрепата от 
Регионална дирекция по горите – Берковица, основен потребител на кадрите на ЛПГ. 
 Професионална гимназия по транспорт, с. Владимирово, общ. Бойчиновци 

предлага прием по: 
1.  професия 525020 „Монтьор на транспортна техника” специалност 5250202 „Пътно-
строителна техника”; 
2.   професия 525060„Монтьор на подемно-транспортна техника” специалност 

5250601 „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”  
 и го мотивира с аргументите, че е единственото специализирано учебно заведение за 
подготовка на кадри за пътното строителство и за работа с подемно-транспортна техника, 
за строителството като цяло. В съвременната политика на правителството е с приоритет 

успешното развитие на инфраструктурата на страната – строеж на автомагистрали и 
своевременно ремонтиране на съществуващата пътна мрежа. Добро възнаграждение на 
специалистите в тази сфера е допълнителен стимул за обучение по тези професии. В 
непосредствена близост до училището се намира съвременна асфалтова база, където се 

провежда практическо обучение и производствената практика на учениците. 
 Предложението на Професионална гимназия по икономика и туризъм, гр. 
Вършец:  
1. професия 343020 „Финансов отчетник” специалност 3430201 „Финансова 
отчетност”,  

2. професия 344030 „Оперативен счетоводител” специалност 3440301 „Оперативно 
счетоводство”, 
3.  професия 811020 „Администратор в хотелиерството” – 7 клас специалност 
8110201 „Организация на обслужването в хотелиерството”, 

 е мотивирано от приоритетите в стратегията за развитие на община Вършец и региона за 
развиване на местните туристически и балнеоложки дейности и построяването през 
последните години на 3 хотела и голям брой „Къщи за гости”. Общината има нужда от 
обучени и квалифицирани кадри в сферата на туризма. Съществуват отлични възможности 

за използване на разнообразната МТБ за обезпечаване на практическите занятия на 
учениците.  В училището са изградени традиции да се обучават ученици в паралелки с 
икономическа насоченост, които успешно продължават образованието си в СА – Свищов и 
УНСС - София. 

 Професионална гимназия по селско стопанство „Марко Марков”, с. Георги 
Дамяново, общ. Георги Дамяново мотивира предложението си за прием по:  
1. професия 621080 „Монтьор на селскостопанска техника” специалност 6210801 
„Механизация на селското стопанство”,  

2. професия 621090 „Лозаровинар” специалност 6210901 „Лозаровинарство” 
 с аргумента, че предлаганите професии са единствени в област Монтана. „Лозаровинар” е 
съобразена с нарастващите нужди в отглеждането на лозови масиви и производството на 
висококачествени вина в областта, а и в близост е разположена винарна „Лопушна” АД в 

село Георги Дамяново, чиято съвременна база е отлична за провеждане на практическото 
обучение на учениците.  
 Професионална гимназия по селско стопанство „Дунавска земя”, с. 
Ковачица, общ. Лом предлага обучение по: 

1.  професия 621060 „Фермер” специалност 6210601 „Земеделец”  
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като се мотивира с това, че училището се намира в селскостопански район, в който 

основен поминък на населението са растениевъдството и животновъдството и има проявен 
интерес от страна на учениците от селата Долни Цибър и Ковачица. Фирма „Бомар трейд” 
ЕООД, село Ковачица, занимаваща се със земеделие и развиваща своята дейност на 
територията на община Лом, е заявила нужда от кадрите, подготвяни в гимназията.  През 

годините е изградена подходяща материално-техническа база за провеждане на 
практическото обучение на учениците. 
 Професионална гимназия по хранене и земеделие „Дмитрий Менделеев”, 
гр. Лом предлага:  

1. професия 345120 „Икономист” специалност 3451203 „Земеделско стопанство”, 
2.  професия 621020 „Техник в лозарството” специалност „Лозаровинарство”,  
3. професия 811060 „Ресторантьор” специалност 8110602 „Производство и обслужване в 
заведенията за хранене и развлечения”  

4. професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения” специалност „Работник в 
производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”  
Предложението е мотивирано от следното: предложените специалности не се изучават в 
друго училище на територията на общината и областта. Училището има четири, от които 

три климатизирани компютърни кабинета, оборудвани  с 44 компютърни системи. 
Оборудвани са кабинет по готварство, кабинет по сервиране, а в момента се изгражда 
учебен ресторант с кухня. Лабораторията по химия е ремонтирана и обновена. 
Получаваният  от учениците сертификат за „Икономист” позволява на завършилите да 

бъдат наети веднага като оперативни счетоводители.  Развиващият се туризъм в България 
има нужди от обучени кадри в областта на туризма и курортното дело. Лозарството и 
винарството са традиционни за региона, което ги прави привлекателни за учениците.  
Предложението за обучение по професия „Работник в заведенията за хранене и 

развлечения” цели да бъдат обхванати деца със специални образователни потребности, 
обучавани на ресурсно подпомагане в основни  училища. Възможностите за продължаване 
на обучението им след завършен VІІІ клас до момента бяха две: в професионална 
паралелка в помощно училище или в общообразователна паралелка в СОУ. 

Предложението на ПГХЗ се явява като трета и най-добра перспектива, тъй като учениците 
са интегрирани и им се предоставя възможност да придобият полезна за тях професия. 
 Предложението на Професионална гимназия по производствени технологии, 
гр. Лом по: 

1. професия 345050 „Сътрудник в малък и среден бизнес” специалност „Малък и среден 
бизнес”  
2. професия 481010 „Програмист” специалност 4810101 „Програмно осигуряване”,   
3. професия 481020 „Системен програмист” – 7 клас специалност 4810201 „Системно 
програмиране”,  

4. професия 525010 „Техник по транспортна техника” специалност 5250101 
„Автотранспортна техника”,  
5. професия 542050 „Оператор в производството на облекло”  специалност 5420501 
„Производство на облекло от   текстил” 

 е обвързано от потребностите на пазара на труда в община Лом и региона и структурата и 
базата на училището.  Налице е съвременна материално-техническа база – лаборатория с 
компютъризирани стендове и апарати за диагностика на МПС, нов учебен автомобил, 
компютърни кабинети с 54 компютърни конфигурации и офис оборудване, кадрова 

осигуреност.  Анализирана е младежката безработица в региона, обслужван от ДБТ град 
Лом и е отчетен фактът, че предлаганите професии са актуални на пазара на труда в 
общината и в региона, обвързани са с Плана за развитие на Община Лом 2007-2013 
година и превръщането й в транспортен и комуникативен център с национално и 

международно значение. 
 Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин”, гр. Монтана 
предлага:  
1. професия 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации” – 7 клас 

специалност 5220309 „Топлотехника”,  
2. професия 522060 „Огняр” – Задочно специалност 5220601 „Огнярство”,   
3. професия 525010 „Техник по транспортна техника” специалност 5250101 
„Автотранспортна техника”, 

което кореспондира с нуждите на бизнеса и на териториалните организации и структури 
на регион Монтана. Професиите са съобразени с демографските особености на 
населението и броя на учениците, с традиции в подготовката на такива кадри. Изградена е 
добра и достатъчна МТБ за провеждане на качествено образование и обучение. По всички 

учебни дисциплини има квалифицирани и правоспособни учители. 
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 Финансово-стопанската гимназия „Васил Левски”, гр. Монтана мотивира 

предложението си за обучение по:  
1. професия 343010 „Финансист” – 7 клас специалност 3430101 „Банково дело”,  
2.  професия 345120 „Икономист” – 7 клас специалност 3451204 „Икономика и 
мениджмънт”, 

3.  професия 346010 „Офис-мениджър” специалност 3460101 „Бизнес-
администрация”,  
4. професия 482040 „Организатор интернет приложения” – 7 клас специалност 
„Електронна търговия”,  

5. професия 811070 „Готвач” специалност 8110701 „Производство на кулинарни 
изделия и напитки”,  
6. професия 812010 „Организация на туристическа агентска дейност” – 7 клас 
специалност 8120101 „Организация на туризма и свободното време”  

с политиката на училището, която е насочена към постигане на съответствие между 
изискванията на работодателите и предлаганото обучение в тясна връзка с развитието на 
секторите на икономиката от региона и нарасналата потребност от актуализиране на 
ключовите компетенции на работната сила. Това се постига чрез по-голяма гъвкавост и 

използване на нови учебни планове и програми по актуални професии и специалности.  
ФСГ е единственото училище в област Монтана, предлагащо обучение по професия 
„Финансист”. Последните статистически данни от изследване на търсените специалисти на 
пазара на труда сочат, че липсват подготвени кадри за фронт-офис, банкови служители и 

финансови анализатори. С решение на МОМН, ФСГ е определена като център за 
мултиплициране на модела „Учебно-тренировъчна фирма” за цяла Западна България. Това 
определя съществуването на специалност „Икономика и мениджмънт” в план-приема. 
Добре обучени и квалифицирани специалисти със средно образование по специалност 

„Бизнес-администрация”  липсват в момента на пазара на труда в регион Монтана. 
Туризмът е отрасъл с потенциал за развитие в общините от област Монтана, според 
Стратегията за развитие на област Монтана за периода 2005/2015 година. Свързаните с 
него услуги и дейности могат да доведат до преодоляване на изостаналостта и по този 

начин да намалее миграцията и демографската криза в региона. Това обуславя 
предложението по професии „Готвач” и „Организация на туристическа агентска дейност” 
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. 
Стефан Стефанов”, гр. Монтана предлага прием по:  

1. професия 214010 „Дизайнер” специалност 2140106 „Интериорен дизайн” – 7 клас,  
2. професия 341030 „Брокер” – 7 клас специалност 340301 „Недвижими имоти”,  
3. професия 481020 „Системен програмист” – 7 клас специалност 4810201 „Системно 
програмиране”, 
4.  професия 581010 „Геодезист”  специалност 5810101 „Геодезия”,  

5. професия 582010 „Строителен техник” – 7 клас специалност 5820101 „Строителство 
и архитектура” 
 с мотивите, че пазарът на недвижими имоти в България е в процес на развитие и 
занапред ще обхваща и други страни, което определя нуждата от добре подготвени в 

сферата на строителството, дизайна и търговията кадри. Специалностите „Интериорен 
дизайн” и „Недвижими имоти” не се изучават в друго професионално училище в областите 
Монтана, Видин и Враца. ПГСАГ подготвя кадри, чиято квалификация е необходима за 
реализиране почти изцяло на три от петте основни приоритета от Стратегията  за развитие 

на област Монтана 2005-2015 година: развитие и модернизация на инфраструктурата, 
създаваща условия за развитие и привличане на инвестиции; повишаване 
привлекателността на областта и подобряване на качеството на живот; подобряване на 
селищната среда и развитие на малките градове и селските райони. Чрез „Системен 

програмист” училището допълва разнообразието на предлаганите професии и 
специалности.  В условията на всестранна глобализация, непрекъснато нарастващ 
информационен поток и изключителна динамика в развитието на информационните 
технологии, важно условие за реализацията на младите специалисти е те да имат солидна 

подготовка в областта на информатиката и информационните технологии, позволяваща им 
бързо да се адаптират към променливите условия на информационния свят. 
 Предложението на Професионална гимназия по лека промишленост, гр. 
Монтана: 

1. професия 542040 „Моделиер – технолог на облекло” – дневна и вечерна паралелка 
специалност 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, 
2.  професия 815020 „Козметик” специалност 8150201 „Козметика” 
 е съобразено с факта, че в община Монтана няма друго училище, което да осигурява 

обучение по предлаганите професии. Традиция е ПГЛП да подготвя квалифицирани кадри 
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за леката промишленост и услугите, необходими на успешно работещите фирми в област 

Монтана. Предложението е подкрепено от Д”БТ”, Регионална занаятчийска камара, 
директори на шивашки фирми, които осигуряват провеждането на производствената 
практика на учениците. Осигурена е подходяща съвременна и модерна материално-
техническа база за обучение по предлаганите професии, правоспособни, квалифицирани 

учители. 
 Предложението на Професионална гимназия по електротехника „Христо 
Ботев”, гр. Монтана по:  
1. професия 481010 „Програмист” – 7 клас специалност 4810101 „Програмно 

осигуряване”, 
2.  професия 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации” специалност 
5220308 „Възобновяеми енергийни източници”, 
3.  професия 523050 „Техник на компютърни системи” специалност 5230501 

„Компютърна техника и технологии” – 7 клас,  
4. професия 523050 „Техник на компютърни системи” специалност 5230502 
„Компютърни мрежи”, 
 е съобразено с нарастващото масово приложение на компютърната техника в бита, всички 

сфери на производството и комуникациите, административното и банково обслужване, 
здравеопазване и обучение. Засилва се необходимостта от висококвалифицирани кадри за 
поддържане на софтуера и сервиз на хардуера на постоянно променящата се и 
модернизираща се техника. Възобновяемите енергийни източници са едно от новите и 

перспективни направления в областта на енергетиката. На територията на област Монтана 
има изграден фотоволтаичен парк и няколко ветрогенератора, а през следващите години 
се очаква изпълнение на проекти по монтаж и експлоатация на ветрени съоръжения, 
фотоволтаични системи и соларни станции и вятърни електроцентрали. Гимназията има 

традиции и необходимия материален и кадрови ресурс за обучението по предлаганите 
професии и специалности. 
Считам, че така предложеният от РИО–Монтана държавен план-прием за професионално 
образование и за професионално обучение в училищата на територията на област Монтана 

през учебната 2012/2013 е обоснован, в интерес на учениците, гарантира качествен 
образователно-възпитателен процес и дава възможност за реална конкуренция между 
училищата. 
Допълнителни въпроси не бяха поставени и г-жа Петкова предложи да се пристъпи към 

гласуване на така направеното предложение на началника на РИО – Монтана за държавен 
план-прием за професионално образование и за професионално обучение в училищата на 
територията на област Монтана през учебната 2012/2013 година.  

След гласуване Комисията по заетостта взе следните РЕШЕНИЯ:  

По т.1 от дневния ред 

РЕШЕНИЕ 1: (18 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 Регионален инспекторат по образование – 

Монтана за държавен план-прием за учебната 2011/2012 година по училища и професии 

за държавните и общинските училища от област Монтана. 

След изчерпване на дневния ред г-жа Нина Петкова благодари на присъстващите за 
участието и закри заседанието. 

 
Изготвил протокола:  
/Д. Найденова – секретар на Комисията по заетост и мл. експерт АКРРДС/  
    

 
 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА  
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОСР 
И ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА 

ОБЛАСТ МОНТАНА       
/НИНА ПЕТКОВА/ 
 


