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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА  

 

 

АНАЛИЗ  

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ  

ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ В ОБЛАСТ МОНТАНА 

 

І. Прием след завършен VІІ клас 

Мрежата от училища в област Монтана, в които се осъществява обучение в 

гимназиален етап обхваща 26 училища – 10 средни училища, 11 професионални гимназии, 

4 профилирани гимназии и 1 обединено училище.  

Броят на учениците, завършващи VІІ клас през последните три години намалява, 

съответно и броят на записаните ученици в VІІІ клас: 

Учебна 

година 

Брой 

ученици, 

обучавани 

в VІІ клас 

Брой 

ученици, 

записани в 

VІІІ клас 

Разлика 

завършили 

- записани 

Брой 

утвърдени 

паралелки 

Брой 

осъществени 

паралелки 

Брой и вид на 

нереализираните 

паралелки 

2017/2018 1135 1028 107 48 44 3-професионални 

1-профилирана 

2018/2019 1120 1025 95 49 44 5-професионални 

2019/2020 1036 972 64 46 44 2-професионални 

2020/2021 1065      

 

Профилирано обучение се предлага и осъществява в профилираните гимназии и в 

средните училища по 8 профила.  

 Професионално обучение се осъществява в професионални гимназии, профилирана 

гимназия, средни училища и обединено училище по специалности от професии от 23 

професионални направления.  

  През последните 3 година не е реализиран прием в училища по следните 

професии: 

  ПГ „Димитър Маринов”, Вълчедръм  

 621050 „Животновъд”, 6210502 „Говедовъдство” -  учебна 2017/2018 г.; 
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 621030 „Растениевъд”, 6210303 „Зеленчукопроизводство”, 0,5 паралелка и 762020 

„Сътрудник социални дейности”, 7620201 „Социална работа с деца и семейства в риск”, 0,5 

паралелка – учебна 2018/2019 г. 

 ПГПТ – Лом 

 521010  „Машинен техник”, 5210117 „Технология на машиностроенето” (дуална фирма 

на обучение), 0,5 паралелка и 525050 „Техник по подемно-транспортна техника”, 5250502 

„Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, 0,5 паралелка -  учебна 2017/2018 г.; 

 521030 „Машинен оператор”, 5210301 „Металорежещи машини” (дуална фирма на 

обучение) - учебна 2018/2019 г. 

 ПГХЗ „Д. Ив. Менделеев“, Лом 

 345120 „Икономист”, 3451204 „Икономика и мениджмънт” - учебна 2018/2019 г. 

 ПГТЕ „Христо Ботев”, Монтана 

 522010 „Електротехник”, 5220109 „Електрически инсталации” - учебна 2018/2019 г. 

 ПГСАКН „Проф. арх. Ст. Стефанов”, Монтана 

 581010 „Геодезист”, 5810101 „Геодезия” - учебна 2018/2019 г. 

 ФСПГ „Проф. арх. Ст. Стефанов”, Монтана. 

 482010 „Икономист информатик”, 4820101 „Икономическа информатика” - учебна 

2018/2019 г. 

 ПГЛП, Монтана 

 542050 „Оператор в производството на облекло”, 5420501 „Производство на облекло от 

текстил” – учебна 2019/2020 г.   

Една от причините за нереализиране на посочените професии е нежеланието на 

учениците за обучение по тях, въпреки че са свързани с ключови за развитието на 

икономиката отрасли – машиностроене, селско стопанство, производство и др.   

 

През последните 3 година не е реализиран прием в едно училище по профил: 

 СУ „Отец Паисий”, Медковец 

 Профил „Хуманитарни науки” - учебна 2017/2018 г. 

Приемът в профилирани паралелки се реализира успешно поради желанието на 

учениците да се обучават в профилирани гимназии, както и в средни училища, които са 

единствени в общините и предлагат профилирано обучение в маломерни паралелки. 

Предложенията на училищата и РУО - Монтана за държавен план-прием  се изготвя в 

изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на училищното 
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образование, съобразен с политиките и препоръките на МОН за организиране и 

реализиране на държавен план-прием, по отношение на: 

 

 Ученици в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка от 

общия брой ученици: 

 Препоръчано – 56%  Постигнато – 65,9%  

 

 STEM профили и технически и ИТ професии (в това число профил Предприемачески 

с профилиращ предмет ИТ): 

 Препоръчано – 47,1%             Постигнато – 62,7% 

 

 Повишаване % съотношение на учениците в професионални гимназии и паралелки с  

професионална подготовка спрямо предходна учебна година: 

 Препоръчано – 2%  Постигнато – 16,7%  

 

 

Предложението на РУО - Монтана за държавен план-прием се изготвя след 

задълбочен анализ, свързан с препоръките и заявките на работодателите към съответните 

училища, желанията на ученици и родители, и възможностите на училищата. Намален е 

броят на паралелките в профилираните гимназии в град Монтана.  

При обсъждане на държавния план-прием се отчитат проблемите, съпътстващи 

успешното му реализиране, оставащи неизменни и задълбочаващи се през последните 

години. 

Броят на обучаващите се в VІІ клас през 2019/2020 се е увеличил с 29 ученици в 

сравнение със завършилите VІІ клас през 2018/2019 г., но се запазва малкия брой,  

завършващи седми клас ученици в някои общини, видно от таблицата: 
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Община 

Прием след завършено основно образование в VІІ клас 

Брой ученици, 

завършили 

Брой ученици, 

завършили 

Брой ученици, 

обучавани в Разлика 

спрямо 

предходната 

година VII клас (2017-

2018 г.) 

VII клас (2018-

2019 г.) 

VII клас (2019-2020 

г.) 

Берковица 142 123 97 -26 

Бойчиновци 62 60 64 4 

Брусарци 29 37 33 -4 

Вълчедръм 88 75 85 10 

Вършец 55 60 71 11 

Г. Дамяново 6 6 5 -1 

Лом 204 184 206 22 

Медковец 33 35 32 -3 

Монтана 459 431 435 4 

Чипровци 15 0 9 9 

Якимово 27 25 28 3 

Общо   1120 1036 1065 29 

 

 Диалогът и сътрудничеството между професионални гимназии и работодатели в 

областта на машиностроенето и хлебопроизводството води до реални резултати. Намалява 

несъответствието между потребностите от работна ръка на пазара на труда и предлаганите 

професии. Работодателите, осъзнават конкретните си ангажименти и роля по отношение на 

професионалното образование и обучение на кадрите, от които се нуждаят. Директорите на 

училища, подкрепени от конкретни работодатели, продължават своя опит да реализират 

прием по нежелани от страна на учениците и техните родители професии.  

 Продължава тенденцията за предлагане на професионално обучение в средните 

училища, което се наблюдава и при подадения проект на държавен план-прием за учебната 

2020/2021 година. 

Увеличен е и броят на училищата, които предлагат прием по две професии в една 

паралелка.  

През последните три години училищата предлагат нови и разнообразни професии, в 

стремежа си да удовлетворят потребностите на работодателите, да запълнят празни пазарни 

ниши, да задоволят интересите на учениците и желанията на родителите, и да им 

предоставят възможност за избор.  
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В процеса на изготвяне на предложението за държавен план-прием в област Монтана 

усилията са насочени към предоставяне на учениците на възможности за избор на профили, 

професии и специалности, които да им дадат възможност за успешна професионална и 

личностна реализация. 

 

ІІ. Прием след завършен V клас  

Прием в пети клас в област Монтана през последните три години успешно се 

осъществява в ПМПГ„Св. Климент Охридски“, гр. Монтана, при спазване на изискването 

на чл. 50, ал. 3 - 6 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование.   


