РЕПУБЛ ИКА БЪЛГАРИЯ
Областе н управите л на област Монтана
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРОТОКОЛ
№ 1/26.01.2011 г.
Днес 26.01.2011 г., на основание чл. 12 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 Алексиев – 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:
инж. Ангел Ангелов – секретар на община Берковица
Марияна Атанасова – гл. експерт към община Георги Дамяново
Татяна Петрова – началник на РИО-Монтана
Елена Димитрова – и.д. директор на РД ”Социално подпомагане” – гр. Монтана
Нели Спасова – гл. секретар на ОД „Земеделие” - Монтана
Тодор Симеонов – сътрудник към регионалния представител за Северозападен район
на АХУ
Николай Ангелов – зам.-кмет на община Бойчиновци
Енеза Стоянова – зам. председател на Регионален съвет на КНСБ – Монтана
Иван Цветанов – зам.-кмет на община Чипровци
Иван Александров – председател на КТ „Подкрепа” – Монтана
инж. Димитър Петров – директор на дирекция “Инспекция по труда” – гр. Монтана
инж. Стилиян Каменов – председател на регионална занаятчийска камара
Альона Арсенова – директор дирекция към община Лом
Ангел Ангелов – председател на Търговско-промишлена палата – гр. Монтана
Георги Савчев – директор на ДБТ– гр. Лом
Наташа Каменова – директор на ДБТ – гр. Берковица
Светла Узунова – директор на ДБТ – гр. Монтана
Илиян Илиев – представител на Съюз за стопанска инициатива
На заседанието присъстваха и:
1.
2.
3.
4.

Нина Кирилова – ст. експерт по ПО към РИО-Монтана;
Мариела Киркова – ст. експерт по ИО към РИО-Монтана;
Трайка Трайкова – началник ИОМД към РИО-Монтана;
Добромир Тодоров – гл. експерт АКРРДС в областна администрация Монтана.

Г-н Ивайло Алексиев 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 2011 –
2012 година на държавните и общинските училища от област Монтана.

Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129
http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org

2. Разни.
Така предложеният дневен ред бе приет от всички присъстващи на
заседанието.
По т. 1 от дневния ред:
Г-н Алексиев разясни ролята на Комисията, която съгласно чл. 25, ал. 4 от
Закона за професионалното образование и обучение следва на днешното заседанието
да съгласува предложението на началника на Регионалния инспекторат по
образованието - Монтана за държавен план-прием за учебната 2011 – 2012 година по
професии.
След направеното въведение към темата на заседанието, г-н Алексиев даде
думата на г-жа Татяна Петрова – началник на РИО - Монтана да представи своето
предложение за държавен план-прием за учебната 2011 – 2012 година по професии.
Г-жа Татяна Петрова припомни на присъстващите за кръглата маса, която беше
проведена с тях през месец декември на 2010 г. На срещата бяха дискутирани
проблемите в професионалното образование, както и беше представен от експертите
на РИО – Монтана подробен Анализ на училищната мрежа за осъществяване на
професионално образование и обучение в област Mонтана. В тази връзка г-жа
Петрова изказа своето мнение, че не е необходимо отново изчитане на Анализа, а поскоро запознаване на членовете на Комисията с новите предложения, направени от
директорите на училищата в област Монтана за професионално образование и
обучение.
Мрежата за професионално образование и обучение в област Монтана обхваща
12 професионални гимназии, 2 гимназии, 2 помощни училища и 1 частен
професионален колеж.
През настоящата учебна 2010/2011 година в тези училища се подготвят кадри в
9 професионални области, 23 професионални направления, 51 професии и 62
специалности по Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
Предложението на РИО – Монтана за държавен план-прием за професионално
образование и за професионално обучение в училищата на територията на област
Монтана през учебната 2011/2012 е изготвено на основание чл. 49 на ППЗНП и чл. 25
от ЗПОО и е съобразено с писмо на МОМН № 9105-291/15.12.2010 г.
Същото е структурирано по професии/специалности, съгласно Списъка на
професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на
образованието, младежта и науката със Заповед № РД 09-621/18.05.2010 г.
Предложенията
на
директорите
на
училищата
са подготвени по
професии/специалности в съответствие със стратегиите, програмите и плановете за
развитие на съответната община и са съгласувани със съответните финансиращи
органи.
Предложенията на директорите на училищата са подготвени в съответствие с
разпоредбите на Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни
и общински училища. Към тях са приложени мотиви за избора на съответната
професия/специалност.
За учебната 2011/2012 г. не са направени 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.
При изготвянето на предложението на РИО-Монтана е взето предвид следното:
-баланс между реален брой ученици и планиран прием;
-баланс между реализиран и планиран прием;
-баланс между общообразователни и професионални паралелки;
-стратегиите, програмите и плановете за развитие на съответната община;
-мрежата от сродни специалности и професии в областта;
-реализирания прием за учебната 2010/2011 г. – брой паралелки и пълняемост
на паралелките по професионална подготовка, профилирано обучение и
общообразователни паралелки;
-демографската характеристика на региона;

-кадровото обезпечаване на училищата;
-материално-техническата база на училищата;
-потребностите на пазара на труда;
-утвърдени училищни традиции и проява на интерес от страна на ученици и
родители.
Предложението на РИО-Монтана за учебната 2011/2012 г. предвижда
обучението да се извършва по същите 23 професионални направления, както през
настоящата учебна година. Броя на професиите и специалностите ще зависи от
реализацията на държавния план-прием. Не се предлага прием по едни и същи
професии /специалности/ в повече от едно училище в една и съща община.
РИО-Монтана предлага за утвърждаване за учебната 2011/2012 г. паралелки
за професионална подготовка, разпределени, както следва:
- прием след 7 клас – 11 паралелки;
- прием след 8 клас - 30 паралелки;
- вечерна форма на обучение -2 паралелки;
- задочна форма – І СПК – 2 паралелки.
Предложението на РИО–Монтана за държавен план-прием за професионално
образование и за професионално обучение в училищата на територията на област
Монтана през учебната 2011/2012 съдържа разкриването на обучение по 3 нови
професии/специалности:
1. Гимназия „Димитър Маринов”, град Вълчедръм, общ. Вълчедръм, област
Монтана
Професия
341020
„Продавач-консултант”
Специалност 3410201
„Продавач-консултант”
2. Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин”, град Монтана, община
Монтана, област Монтана
Професия
522060
„Огняр” – Задочно
Специалност 5220601
„Огнярство”
3. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф.
арх. Стефан Стефанов”, град Монтана, общ. Монтана, област Монтана
Професия
341030
„Брокер” – 7 клас
Специалност 340301
„Недвижими имоти”
За новите професии, по които ще се провежда обучение за първи път в
съответното училище за учебната 2011/2012 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.
Провеждането на професионално образование и обучение е в съответствие и с
приоритетите, залегнали в Националната стратегия за продължаващо професионално
обучение за периода 2005-2010 г.
При изготвянето предложенията за нови професии са отчетени следните
фактори:
-мрежата за професионално образование и обучение;
-мрежата от сродни специалности и професии в областта;
-кадровото обезпечаване на училищата;
-материално-техническата база на училищата;
-потребностите на пазара на труда.
Предложението за разкриване на паралелка за придобиване на професионална
квалификация в Гимназия „Димитър Маринов”, Вълчедръм е в съответствие с чл. 48,
ал. 5 от ППЗНП – „паралелки за придобиване на професионална квалификация в
средни общообразователни училища и гимназии се разкриват в населени места, в
които няма професионални училища”.
Предложението на РИО–Монтана за държавен план-прием за професионално
образование и за професионално обучение в училищата на територията на област
Монтана през учебната 2011/2012 предвижда обучение по професии в две
общообразователни училища:
- 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».

- Гимназия “Димитър Маринов”, гр. Вълчедръм - професия 341020 „Продавачконсултант”–втора степен на професионална квалификация, дневна форма на
обучение,
специалност:
3410201
„Продавач-консултант”
от
професионално
направление: 341 „Търговия на едро и дребно”.
Предложението на РИО–Монтана за държавен план-прием за професионално
образование и за професионално обучение в училищата на територията на област
Монтана през учебната 2011/2012 предвижда и защитена професия „Машинен
техник”.
Професията
„Машинен
техник”
е
фундаментална
в
направление
„Машиностроене и металообработване”. Със своите специалности тя обхваща почти
целия спектър в областта на машиностроенето – специалностите „Машини и
съоръжения в металургията”, „Машини и системи с ЦПУ”, „Машини и съоръжения за
заваряване”, „Технология на машиностроенето”, „Машини и съоръжение за
химическата и за ХВП” и много други. За съжаление, професията е непривлекателна
за младите хора в областта, интересът към нея е занижен и приемът е минимален. На
практика през следващите години едва ли ще е възможно да се реализира такъв
прием.
В регион Монтана има остра потребност от подготвени кадри в областта на
машиностроенето, поради следното:
- кадрите, които са на работа в заводите по тази професия, са предимно
застаряващи;
- развитието на индустрията в страната и региона е невъзможно без наличието
на кадри по тази професия;
- професията е непривлекателна–осъществява се чрез тежък физически труд,
налице са аспекти на монотонност в работата, работи се в големи помещения, които
през зимата може и да не се отопляват достатъчно добре. Съществуват и редица други
социално-битови и психологически фактори, които я правят непривлекателна, вкл. и
от чисто битов характер.
- през последните пет години в ПТГ „Юрий Гагарин”-гр. Монтана е предлаган и
реализиран прием по професията, както следва:
№
1.

Учебна
година
2006/2007

2.

2007/2008

3.

2008/2009

4.

2009/2010

5.

2010/2011

Предложен и утвърден план
прием
1. Машинен техник/ МС с ЦПУ – 1
паралелка – 29 ученици
1. Машинен техник/ ПЕД – 1
паралелка –26 ученици
1. Машинен техник/ МС с ЦПУ – 1
паралелка – 29 ученици
1. Машинен техник/ МС с ЦПУ – 1
паралелка – 29 ученици
1. Машинен техник/ МС с ЦПУ – 1
паралелка – 26 ученици

Реализиран план
прием
Не е реализиран прием
1. Машинен техник/ ПЕД
– 1 паралелка – 26
ученици
Не е реализиран прием
1. Машинен техник/ МС с
ЦПУ–0,5 паралелка–10
ученици
Не е реализиран прием

- единствено ПТГ „Юрий Гагарин”- Монтана предлага тази професия в област
Монтана;
- сключването на договори между ПТГ „Юрий Гагарин”- Монтана и реални
работодатели за осигуряване на реализация на кадрите, завършващи тази
специалност, теоретично е възможно. Вече няколко години работодателски
организации и фирми споделят, че имат остра нужда от подготвени кадри в областта
на машиностроенето. Всичко си остава на ниво разговори. Бизнесът засега не
проявява инициатива за сключване на такива договори и не инвестира в
професионално образование на кадри.
Към предложенията на директорите на училищата са приложени и мотиви за
избора на съответната професия/специалност. , с които г-жа Петрова предложи да
запознае присъстващите при проявен интерес от тяхна страна.

След като членовете на Комисията изявиха своята увереност, че мотивите на
директорите са основателни и обосновани и не е необходимо тяхното представяне, гжа Петрова попита присъстващите и за въпроси към нея.
Допълнителни въпроси не бяха поставени и г-н Алексиев 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 2011/2012
година.
След гласуване Комисията по заетостта взе следните РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред
РЕШЕНИЕ 1: (17 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-н
присъстващите за участието и закри заседанието.

Ивайло

Петров

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

/ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ/

благодари

на

