
 

П Р О Т О К О Л 

Днес 11.02.2020  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, се проведе заседание на 

Комисията, на което присъстваха: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев  – Областен управител на област Монтана; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Венета Асенова – главен експерт община Берковица; 

2. Костадинка Бобева – секретар на общ. Брусарци; 

3. Нина Петкова – кмет на община Георги Дамяново; 

4. Бойка Рачина  – мл. експерт“ОКС“ в  община Вълчедръм; 

5. Миглена Станимирова – зам. кмет на община Вълчедръм; 

6. Иван Иванов – зам. кмет на община Медковец; 

7. Светла Савова – главен експерт „Трудова заетост” в община Монтана; 

8. Елена Симеонова Иванова  – гл. секретар на община Чипровци; 

9. Цветана Кирилова – главен експерт в  община Якимово; 

10. Зорница Стоянова – представител на Дирекция „Регионална служба по заетост” 

– гр. Монтана; 

11. Светла Узунова – директор на ДБТ – гр. Монтана; 

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

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

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

Монтана; 

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

16. Енеза Стоянова – областен координатор на СБУ на КНСБ – Монтана; 

17. Иван Александров – председател на Синдикален Регионален Съюз на КТ 

„Подкрепа” – гр. Монтана; 

18. Иван Сергисов – представител на Асоциация на индустриалния капитал в 

България; 

19. Мая Владимирова Григорова – председател на Сдружение „Стопанска камара 

Монтана”; 

20. Костадин Георгиев – зам. председател на Регионален съюз на 

хлебопроизводителите и сладкарите – гр. Монтана; 

21. Наталия Иванова – регионален представител за Северозападен район на АХУ; 

СЕКРЕТАР: Силва Викторова – главен експерт в дирекция АКРРДС. 

         На заседанието присъстваха също: г-жа Ирена Димова – народен представител, и 

представители на РУО-Монтана, съгласно приложен списък. 

Заседанието откри Областния управител  - Росен Белчев, който приветства 

присъстващите с добре дошли.  Г-н Белчев обяви, че в заседанието ще вземе участие г-

жа Ирена Димова – народен представител, след което и даде думата.  

 Отчетено бе, че присъстват 22-ма от членовете на Комисията по заетост, 

наличен е необходимия кворум за провеждане на заседанието. Г-н Белчев обяви, че 

предлага предварително обявения дневен ред да бъде допълнен с още една точка и 

заседанието да бъде проведено при следния дневен ред: 

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

2020 – 2021 година на държавните и общинските училища от област Монтана. 

 2. Информиране на членовете на Комисията по заетостта и набиране на 

предложения за участници в работната група и анкетьори, в която като минимум следва 

да участват представител/и на областна администрация, ДБТ от областния център, 

представителните организации на работодателите, както и браншови и отраслови (при 

наличие на областно ниво). 

   3. Други. 



 

Присъстващите единодушно приеха дневния ред и предложението  за включване на 

допълнителна точка към него и заседанието продължи своята последователност. 

По първа точка от дневния ред  

Г-н Белчев, припомни на присъстващите, че във връзка с предстоящия план-прием 

бяха направени поредица от срещи, на които бяха обсъдени постъпилите 

предложенията на работодателските организации, с които в голяма част настоящия 

план-прием е съобразен. 

Думата бе дадена на г-жа Трайка Трайкова, за да запознае присъстващите с 

окончателното предложение за план–прием. Г-жа Трайкова каза, че предвид факта, че 

след поредицата от срещи, на които всички са запознати с предложението за план-

прием за учебната 2020 – 2021 година на държавните и общинските училища от област 

Монтана, който се предлага от Регионално управление на образованието, както и че 

пред всички членове е представено предложението, ще обърне внимание на промените, 

които са направени в него. 

Г-жа Трайкова напомни на присъстващите, че министърът на образованието постави 

определени параметри и квоти за всяка област по отношение на броя на паралелките, 

броя на професионалните паралелки, броя на паралелките STEM, съответно на 

профилираните паралелки.  Обърна внимание на факта, че за поредна година 

професионалното образование бележи ръст. 

Тя каза, че за да бъдат постигнати тези резултати от изключително значение бе 

диалога между нас. На първо място за да постигнем тези целеви стойности, обявяваме  

нулев прием  в средното училище в гр. Бойчиновци за тази учебна година. Това се 

налага за да бъде обявена една паралелка в професионалната гимназия по лека 

промишленост с професия „оператор шевно производство“. Това, което е ново и с което 

сме се съобразили е в община Брусарци. Там се предлагаха професии „ковач“ и 

„пчеларство“, защото професията „помощник  възпитател“ бе определена, като 

неприемлива за Комисията. Оказа се, че за професия „пчеларство“ изисква материално 

техническа база, с каквато училището в Брусарци не разполага, поради което на този 

етап няма как да бъде предложена. Поради това, предложението е за професията 

„техник еколог на храни и напитки“. На ваше разположение е учебния план за 

професията, можете да се запознаете с него. На следващо място е паралелката в 

средното училище в с. Медковец, единствено в общината, което предлага гимназиален 

етап с професия „техник  озеленител “. В община Монтана във финансово-стопанската 

гимназия е ½ паралелка „оперативен счетоводител и ½ паралелка „съдебен служител“.  

Г-жа Трайкова продължи своето изложение, като представи предложеният на 

Комисията за одобряване на държавен план-прием по професии за учебната 2020 – 2021 

година на държавните и общинските училища от област Монтана, който е неразделна 

част от настоящия протокол. В заключение, тя каза че всички предложения са 

съобразени в диалога с Комисията по заетост, с което приключи своето представяне. 

Г-н Белчев, даде думата на присъстващите за мнения и предложения. Г-н Сергисов. 

Взе думата, като зададе въпроси относно основателното съществуване на определени 

училища в гр. Монтана. В създалата се дискусия г-жа Трайкова отговори на 

конкретните му въпроси. Думата бе взета и от г-н Белчев, който каза, че в изпълнение 

на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст – ПМС №100 от 08.06.2018 г. (изм. и доп. ПМС № 259/14.10.2019 г.)  и на 

постъпилото писмо на заместник министър-председателя г-н Томислав Дончев, 

приоритет е фокусирането в образователните институции за предотвратяване на 

отпадането от училище и детска градина на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. Това налага да има и училища, в които учениците 

да не са с висока успеваемост, но е по добре те да са в училищата, отколкото извън тях. 

Г-н Сергисов изрази мнение, че не приема аргументите и попита за спортното 

училище. Г-жа Трайкова обясни, че това е единствената такава паралелка в областта, 

както и, че не намира причина да бъде обявен нулев прием. 



 

Думата бе взета от г-жа Енеза Стоянова, която каза, че синдиката на българските 

учители подкрепя изцяло представеното от РУО предложение за държавен план-прием 

по професии за учебната 2020 – 2021 година. Подкрепи и изказването на г-н Белчев, че 

не можем да си позволим да има деца, които не посещават училище. 

Г-жа Трайкова, отново взе думата и напомни, че има и деца със СОП, като за 

съжаление тенденцията показва, че тези деца с годините се увеличават. Трябва да има и 

профили, в които да могат да се обучават и тези деца. 

Думата бе взета от г-жа Ирена Димова – народен представител, която каза, че е 

завършила спортното училище. Категорично заяви, че възпитаниците на училището се 

реализират успешно. Даде пример със своя випуск, от който само около10-12 човека не 

са завършили висше образование. Това, че са завършили спортен профил, означава, че 

те са избрали в даден етап да бъдат здрави и да постигат някакви успехи в спорта. В 

заключение се обърна към г-н Сергисов с въпроса: Смята ли че града няма нужда от 

такава паралелка, да развиваме спорта и да имаме здрави деца? Категорично заяви, 

своята подкрепа за запазване на паралелката. 

От така създалата се дискусия, в която се включиха и други участници в заседанието 

всички се изразиха подкрепата си за запазване на спортната паралелка в Седмо СУ 

„Йордан Радичков“. 

След направената дискусия г-н Белчев покани присъстващите 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 2020/2021 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 

2020/2021 г. за област Монтана на началника на Регионалното управление на 

образованието – Монтана.  

 

За така отправеното предложение гласуваха: 

- „за” – 22 

- „против” – 0 

- „въздържали се” – 0 

Приема се! 

 

По втора точка от дневния ред  

Информиране на членовете на Комисията по заетостта и набиране на предложения 

за участници в работната група и анкетьори, в която като минимум следва да участват 

представител/и на областна администрация, ДБТ от областния център, 

представителните организации на работодателите, както и браншови и отраслови (при 

наличие на областно ниво) Г-н Белчев даде думата на г-жа Силва Викторова. 

Г-жа Викторова каза, че е необходимо да бъде актуализирана поименния състав на 

действащата в момента Заповед ОКД-19-2(1)/12.02.2019 г., с която е определен състав 

на работна група от представители на институциите по чл. 9, ал. 5, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗНЗ, 

която има задача да организира, координира и провежда набирането на информация за 

потребностите на работодателите от областта и да внася информацията за обсъждане в 



 

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана.  

Председател на настоящата Заповед е г-жа Нина Петкова, която вече е кмет на община 

Георги Дамяново, поради което председател на работната група ще бъде г-н Росен 

Белчев. В резултат на настъпилите промени в състава на общинските администрации 

след местните избори вероятно също ще има промяна на техните представители. 

Присъстващите бяха уведомени, че ще бъде изпратено писмо до институциите по чл. 9, 

ал. 5, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗНЗ, които в случай, че е настъпила промяна на представителя на 

тяхната институция, в срок до 13.02.2020 № г. писмено ни да уведомят. 

Съгласно сроковете указани в Матрицата на дейностите за проучване на 

потребностите на работодателите в срок до 14.02.2020 г. заповедта трябва да бъде 

актуализирана. 

Думата бе дадена на г-жа Светла Узунова, да запознае Комисията с организацията, 

която до момента е направена от страна на дирекциите бюро по труда в областта. 

Г-жа Узунова каза, че анкетното проучване чрез ДРЗ-тата вече е започнало още от 3 

февруари. Уведомени са всички работодатели, които са попаднали в статистическата 

извадка за необходимостта да попълнят анкетния формуляр. Вече има попълнени 

анкети и както се вижда от матрицата на дейностите през определен интервал от време 

ще бъде актуализирана статистическата извадка с работодатели, като отпадналите ще 

бъдат заменяни с нови. 

В заключение тя каза, че работодателските организации също могат да съдействат 

при попълването на анкетата. 

Г-н Белчев обърна внимание, колко е важно и на втория етап да се включат 

максимален брои фирми, които да попълнят анкетата с оглед по пълно и реалистично 

представяне на потребността от работна сила. 

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

направени и заседанието продължи в своята последователност. 

 

 По трета точка от дневния ред  

Други. 

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

направени, след което, той благодари на всички за участието, след което закри 

заседанието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОСЕН БЕЛЧЕВ /п/ 

Областен управител на област Монтана 

и Председател на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на 

област Монтана 

 

 

 


