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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

 

П Р О Т О К О Л 

1/05.02.2021 г. 

 

Днес 05.02.2021  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.52, ал.1, т.4 от Наредба №10 от 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.  

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. Таня Петрова – зам.-кмет на община Бойчиновци; 

5. Анна Тачкова – специалист „Проекти и интеграция” в община Вършец; 

6. Нина Петкова – кмет на община Георги Дамяново; 

7. Альона Арсенова – директор дирекция в община Лом; 

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

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

Монтана; 

10. Наталия Кирилова – главен специалист „СД” в община Якимово; 

11. Даниела Накова – директор на Дирекция „Регионална служба по заетост” – 

гр. Монтана; 

12. Димитър Петров – директор на дирекция „Инспекция по труда” – гр. 

Монтана; 

13. Георги Цеков – директор на РД „Социално подпомагане” – гр. Монтана; 

14. Татяна Алексиева – Регионален секретар на СРС на КТ „Подкрепа“; 

15. Христо Петров  – представител на Търговско-промишлената палата – гр. 

Монтана; 

16. Камелия Арсенова –  директор на ДБТ – гр. Лом; 

17. Мария Лазарова – председател на Регионален съвет на КНСБ – гр. Монтана; 

СЕКРЕТАР: Силва Викторова – главен експерт в дирекция АКРРДС. 

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

с дневения ред: 

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

учебната 2021 – 2022 година на държавните и общинските училища от област 

Монтана. 

             2. Други.  

Отчетено бе, че присъстват 17 от членовете на Комисията по заетост, наличен е 

необходимия кворум за провеждане на заседанието. Г-н Белчев даде думата на г-жа 

Трайка Трайкова. Г-жа Трайкова представи обобщена информация за фактическото 

състояние на училищата в област Монтана. 
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След, което думата бе дадена на г-жа Нина Кирилова, която представи 

предложение за държавния план-прием по професии за учебната 2021 – 2022 година 

на държавните и общинските училища от област Монтана. 

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 – 54,55% 

Брой паралелки с профил Чужди езици: 

 Препоръчано – 4   Постигнато – 4 

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 – 20 (16)  

 Профилирани – 8 (7) 

 Приоритетни професии: 

 Защитени - 2 

 С очакван недостиг – 13. 

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 
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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. 

 Г-н Белчев даде думата на присъстващите за мнения и предложения, но такива 

не бяха направени. Г-н Белчев покани членове на комисията да пристъпят към 

гласуване на  Предложението за броя на паралелките, броя на учениците в тях и вида 

на профилите и специалностите от професии по форми на обучение през учебната 

2021/2022 г. за област Монтана на началника на Регионалното управление на 

образованието – Монтана. 

 

По т. 1  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 На основание чл.52, ал.1, т. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията 

на дейностите в училищното образование 

 Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана 

съгласува Предложението за броя на паралелките, броя на учениците в тях и вида на 

профилите и специалностите от професии по форми на обучение през учебната 

2021/2022 г. за област Монтана на началника на Регионалното управление на 

образованието – Монтана.  

 

За така отправеното предложение гласуваха: 

- „за” – 17 

- „против” – 0 

- „въздържали се” – 0 

Приема се! 

 

По т. 2 

 

 Г-н Белчев отново даде думата за мнения и предложения, но такива не бяха 

направени, след което заседанието бе закрито. 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ /п/ 

Областен управител на област Монтана 
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