РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана

КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ
КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ
№ 1/14.02.2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на обобщено предложение за област Монтана за броя на
паралелките, броя на учениците в тях и вида на профилите и специалностите от
професии по форми на обучение, съгласувани със съответните общини в
областта (в V-ти и VIII-ми клас).
– Трайка Трайкова, началник на Регионално управление на образованието –
Монтана.
2. Становища на членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за
развитие на област Монтана.
3. Приемане на решение за съгласуване 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 2018/2019 г. за област Монтана
на началника на Регионалното управление на образованието – Монтана (в V-ти
и VIII-ми клас).
По т. 2
Предложения:
1. В Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх.
Стефан Стефанов”, гр. Монтана, вместо 1 паралелка за професия „Брокер“, спец.
„Недвижими имоти“, да бъде 1 паралелка за професия „Геодезист”, спец. „Геодезия”.
За така отправеното предложение гласуваха:
- „за” – 20
- „против” –0
- „въздържали се” – 3
Приема се!
РЕШЕНИЕ
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан
Стефанов”, гр. Монтана - 3 паралелки, както следва:
 професия „Системен програмист“, спец.„Системно програмиране“ – 1
паралелка;
 професия „Строителен техник“, спец. „Строителство и архитектура” – 1
паралелка;
 професия „Геодезист”, спец. „Геодезия”- 1 паралелка.
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2. В Професионална гимназия по техника и електротехника “Христо Ботев”,
гр. Монтана, вместо 1 паралелка за професия “Техник по транспортна техника”,
спец. “Автомобилна мехатроника” да бъде:
 ½ паралелка за професия “Техник по транспортна техника”, спец.
“Автомобилна мехатроника” и
 ½ паралелка за професия „Машинен техник”, спец. „Машини и
системи с ЦПУ”
За така отправеното предложение гласуваха:
- „за” – 22
- „против” –0
- „въздържали се” – 1
Приема се!
РЕШЕНИЕ
Професионална гимназия по техника и електротехника “Христо Ботев”,
гр. Монтана - 3 паралелки, както следва:
 професия „Техник на компютърни системи”, спец. „Компютърна техника и
технологии” – 1 паралелка;
 професия „Електротехник”, спец. „Електрически инсталации“ – 1 паралелка;
 професия “Техник по транспортна техника”, спец. “Автомобилна мехатроника”
- ½ паралелка и за професия „Машинен техник”, спец. „Машини и системи с
ЦПУ - ½ паралелка.
По т. 3
РЕШЕНИЕ
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 2018/2019
г. за област Монтана (в V-ти и VIII-ми клас) на началника на Регионалното управление
на образованието – Монтана с направените промени, съгласно Решенията по т. 1 и т. 2 от
настоящия протокол.
За така отправеното предложение гласуваха:
- „за” – 22
- „против” –0
- „въздържали се” – 1
Приема се!
Вярно с оригинала, съхраняван при Комисията по заетост към Областния съвет за
развитие на област Монтана!

РОСЕН БЕЛЧЕВ /п/
Областен управител на област Монтана

Изготвил: Силва Викторова – главен експерт в дирекция АКРРДС /п/
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