
 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

Днес, 18.12.2019 г., в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана 

се проведе заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие 

на област Монтана, съгласно Заповед № ОКД-19-2-(2)/10.12.2019 г.  на Областен 

управител на област Монтана, както следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев - областен управител на област Монтана; 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Славка Нончева - председател на Търговско-промишлената палата – гр. 

Монтана; 

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

Монтана; 

3. Спаска Георгиева – зам. кмет на община Берковица; 

4. Евгения Георгиева Николова  – гл. експерт в община Вършец;  

5. Нели Иванова - мл. експерт в община Георги Дамяново; 

6. Силвия Тотева – директор на дирекция ОТСИЛ и ХТ в община Брусарци; 

7. Анжело Иванов – директор на Дирекция ОКВДВ в община Лом; 

8. Наталия Кирилова – гл. специалист в община Якимово; 

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

10. Зорница Цветанова Стоянова – н-к отдел в ДРСЗ Монтана; 

11. Лина Маринова – директор на  ДБТ – гр. Берковица; 

12. Мария Лазарова  – обл. координатор на Регионален съвет на КНСБ – гр. 

Монтана; 

13. Татяна Алексиева – регионален секретар на Синдикален Регионален Съюз на 

КТ „Подкрепа” – гр. Монтана; 

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

България; 

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

Монтана; 

16. Костадин Георгиев – председател на Регионален съюз на 

хлебопроизводителите и сладкарите – гр. Монтана; 

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

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

Монтана”. 

секретар: Силва Викторова – главен експерт в дирекция АКРРДС. 

 

В заседанието взеха участие и: 

1. Георги Николов Георгиев – зам. директор на ИГХЗ – Лом; 
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2. Христина Младенова Христова – директор на Лесотехническа проф. гимназия 

гр. Берковица; 

3. Райна Боянова Иванова – директор на ПГ „Димитър Маринов” гр. Вълчедръм; 

4. Андрей Славейков Рангелов – директор ПГСС „Марко Марков” Георги 

Дамяново; 

5. Нина Иванова Кирилова – ст. експерт в РУО – Монтана; 

6. Росица Енчева Ангелова –н-к отдел ОМДК в РУО – Монтана; 

7. Веселка Иванова – директор  на ФСПГ „В. Левски” ; 

8. Добри Сергиев Александров – директор на ПГТЕ „Хр. Ботев” Монтана; 

9. Асен Димитров Арсенов – директор на СУ „Христо Ботев”; 

10. Ани Димитрова Ангелова –директор на  СУ „Ив. Вазов“  

11. Мариана Георгиева Борисова – Ленова – зам. директор на VI СУ Монтана; 

12. Анжела Радионова Найденова – директор ПГЛП Монтана; 

13. Вергиния Митова Дачева – гл. учител в ПГПЧЕ „Петър Богдан“; 

14. Красимира Каменова – директор на ПГСКН „Проф. Ст. Стефатов“ ; 

15. Станка Костова – директор на VII СУ „Йордан Радичков“; 

16. Денислава Огнянова Аврамова – директор на II-ро СУ „Никола Въпцаров” 

Монтана; 

17. Пенка Пенкова – директор на ПГПТ Лом; 

18. Цанка Кирчева – директор на ПГТ „Вл. П. Минчев“ с. Владимирово; 

19. Георги Ценов Николов – директор на СУ „Васил Левски“; 

20. Анелия Аврамова Монова – директор на СУ „Отец Пайсий“; 

21. Георги Тодоров Григоров – директор на ПГ „Д-р Иван Панов“; 

22. Красимира Петрова – управител на „БКК 95“ ООД; 

23.  Крум Христов - управител на „БКК 95“ ООД; 

24. Надя Петрова Младенова – технически директор на „Палемонтех“ ЕООД; 

 

 

Заседанието откри г-н Белчев, който приветства присъстващите, като им 

благодари за участието в днешното разширено заседание на комисията по заетост към 

Областен съвет за развитие на област Монтана, на което присъстват и директорите на 

училища в област Монтана. Председателя на комисията обяви, че днешното заседание е 

във връзка с подобряване на съответствието между подготовката и потребностите от 

работна сила при изготвянето на предложението за държавен план-прием за учебната 

2010/2021 година ще и премине при следния предварителен дневен ред: 
1. Обсъждане на държавния план-прием по професии за учебната 2020 – 2021 година на 

държавните и общинските училища от област Монтана. 

 2. Други. 

Г-н Белчев, даде думата на участниците за  предложения и допълнителни точки 

към така предложения дневен ред. Такива не бяха направени и се пристъпи към точките 

по дневния ред. 

По първа точка от дневния ред: 

Г-н Белчев даде думата на г-жа Трайка Трайкова да представи за обсъждане 

Проекта на държавния план-прием по професии за учебната 2020 – 2021 година на държавните 

и общинските училища от област Монтана. Г-жа Трайкова отбеляза, че целта на настоящото 

заседание е не само план-приема, а и да очертаем насоки за развитието на професионалното 

образование в област Монтана. Та каза, че това което ще ви представим сега са предварителните 

виждания на училищата и на другите заинтересовани страни. Това е и във връзка с правилата, 

които министъра на образованието утвърди за следващата учебна година. Тези правила бяха 

изпратени от РУО - Монтана на членовете на Областната комисия по заетост за да се запознаят с 

тях предварително с тях. С правилата се очертават правомощията на всяка една от страните. С 

писмо изискахме от вас, членовете на Комисията да представите становищата си по отношение 

на предстоящия план-прием. Постъпили са становища от всички общини, от бюрата по труда и 
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от Търговско промишлената палата, които днес ще си представят становището си, като ще ги 

помоля след това и писмено да го представят. 

В правилата са поставени конкретни индикатори за всяка област, които сега ще ви бъдат 

представен. Г-жа Трайкова покани г-жа Нина Кирилова да представи своята презентация. 

Г-жа Кирилова представи:  

 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 – 59,86% Постигнато – 66,66% 
 STEM профили и технически и ИТ професии: 

 Препоръчано – 52,92% Постигнато – 51,11% 
 Повишаване % съотношение на учениците в професионални гимназии и паралелки с  

    професионална подготовка: 

 Препоръчано – 2%  Постигнато – 3,03% 

 

 Предложение за държавния план- прием за учебната 2020/2021 година в област 

Монтана. 

 Брой паралелки 

 Професионални – 30 (28)  

 Профилирани – 15 (18) 

 Профили и професии STEM, IT, технически  

 Професионални – 16 (16)  

 Профилирани – 7 (9) 

 Приоритетни професии 

 Защитени - 1 

 С очакван недостиг – 3 паралелки, 4 професии (7) 

 Брой и баланс на учениците на областно ниво: 

 

Общини 

Брой 

ученици, 

завършили 

VII клас 

(2017-2018 г.) 

Брой 

ученици, 

завършили 

VII клас 

(2018-2019 г.) 

Реализира

ни паралелки през 

2019/2020 учебна 

година 

Брой 

ученици, 

обучавани в VII 

клас (2019-2020 

г.) 

Прогнозен 

брой 

паралелки при 24 

ученици 

Берковица 142 123 4 97 4 

Бойчиновци 62 60 3 64 3 

Брусарци 29 37 1 33 1 

Вълчедръм 88 75 2 85 4 

Вършец 55 60 2 71 3 

Г. Дамяново 6 6 1 5 0 

Лом 204 184 10 206 9 

Медковец 33 35 1 32 1 
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Монтана 459 431 19 435 18 

Чипровци 15 0 0 9 0 

Якимово 27 25 1 28 1 

Общо   1120 1036 44 1065 44 

Представянето си г-жа Кирилова продължи по общини за всяко училище – профил, 

професия, специалност и съответен брой паралелки, отразени в Приложението неразделна 

част от настоящия протокол, с което приключи своето представяне. 

Г-н Белчев взе думата, като отбеляза, че след представянето на Проекта на план-приема 

за следващата учебна година, има за какво да се помисли. В случай, че има забележки по 

така предложените професии и паралелки в срок да 10.01.2020 година да бъдат представени 

конкретни предложения, които да бъдат обсъдени на следващо заседание на Областната 

комисия по заетост. На заседанието ще бъдат поканени и директорите на училищата към 

които е отправено предложение за промяна за да може до 15.02.2010 г. да се приеме новия 

план-прием. 

В дискусията се включи г-жа Трайкова, която каза, че е съгласна с това предложение, но 

моли работодателите предложенията, които постъпват да са във връзка с техните 

възможности за дуално обучение. Много училища искат да осъществяват професионално 

обучение поради различни причини, но голямата част от тях са ограничени с материалната 

база. Не знам дали обърнахте внимание в презентацията, но ние сме надвишили 

изискванията по отношение на брой професионални паралелки. Точно две към едно е 

предлагания прием професионални към профилирани паралелки. Репликите в залата са по 

отношение на професиите, които предлагат училищата за това очакваме вашите 

предложения. 

Започна оживена дискусия във връзка с това кои професии са търсени и заявени в бюрата 

по труда и какви са професиите, които предлагат училищата. От една страна бизнеса има 

очакване, че за професиите за които предлагат работни места трябва да са обезпечени с 

професионално образование от училищата. Директорите на училищата, твърдят, че няма 

интерес от страна на ученици и родители към тези професии и в случай, че те предложат 

тези професии паралелките няма да се реализират. 

В заключение всички се обединиха около решението след нов обстоен преглед на 

проекта на план прием за следващата година, да представят в определения срок своите 

предложения, които да бъдат обсъдени на следващото заседание на комисията. 

Други изказвания не бяха направени. 

Г-н Белчев, благодари на всички за участието, след което закри заседанието. 

 

 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ /п/ 

Областен управител на област Монтана 
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