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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА  

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ОТ РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА 

ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  

 

Предложението на РУО - Монтана за държавен план-прием в училищата на 

територията на област Монтана за учебната 2021/2022 е изготвено в изпълнение на 

изискванията на нормативната уредба в системата на училищното образование. Съобразено 

с е политиките и препоръките на МОН за организиране и реализиране на държавен план-

прием в област Монтана, по отношение на: 

 Ученици в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка от 

общия брой ученици: 

 Препоръчано – 69,00%  Постигнато – 70,45%  

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

с профилиращ предмет ИТ): 

 Препоръчано – 52,00%             Постигнато – 54,55% 

 Брой паралелки с профил „Чужди езици“ 

 Препоръчано – 4 броя             Постигнато – 4 броя 

 

Предложението на РУО – Монтана е изготвено въз основа на направените 

предложения от директорите на училищата, редуцирани и променяни с оглед постигане на 

баланс между броя на завършващите ученици и предложения брой паралелки. От всички 

общини са получени становища относно предложения план-прием. Постъпили са 

становища и от представителите на работодателски организации и работодатели - 

Българска браншова камара-машиностроене, Националната агенция на митническите 

агенти и БЕРГ Монтана Фитинги ЕАД. 

 При изготвянето на предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 

година от РУО – Монтана е извършен разнопосочен и задълбочен анализ, свързан с 
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предпочитанията на ученици и родители, предлаганите профили и професии в училищата, 

заявените потребности, дадените препоръки и др. фактори. 

 

Предложениeто за държавен прием за учебната 2021/2022 година в област 

Монтана включва: 

1. Прием след завършен V клас 

Общият брой на завършващите четвърти клас ученици през учебната 2020/2021 

година в област Монтана е  1041.  

РУО - Монтана предлага за учебната 2021/2022 година 1 паралелка с прием в пети 

клас в Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“, гр. 

Монтана 

2. Прием след завършен VІІ клас 

 Общият брой на завършващите седми клас ученици през учебната 2020/2021 година в 

област Монтана е  1041.  

 За учебната 2021/2022 г. прием след завършен VІІ клас се предлага да бъде 

реализиран в 25 училища с гимназиален етап – 4 профилирани гимназии, 11 професионални 

гимназии и 10 средни училища в 44 паралелки, разположени в 10 общини на територията на 

област Монтана, както следва: 

 Профилирани паралелки – 13 броя (13 паралелки учебна 2020/2021 г.); 

 Професионални паралелки – 31  броя (31 паралелки учебна 2020/2021 г.). 

Според степента на професионална квалификация, която получават учениците след 

завършване на обучението си, паралелките се делят по следния начин: 

 ІІІ СПК – 27 професии в 22 паралелки; 

 ІІ СПК – 12 професии в 9 паралелки. 

 

З. Прием след завършен Х клас – допълнителен държавен план-прием 

Допълнителен държавен план-прием за учебната 2021/2022 година се предлага в 1 

училище - за учениците завършващи Х клас на Обединено училище „Христо Ботев“, с. 

Долни Цибър. Приемът ще бъде осъществен в преобразуваното училище - Средно училище 

„Христо Ботев“, с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм – в 1 професионална паралелка. 
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Предложението на РУО – Монтана за държавен план-прием в училищата на 

територията на област Монтана през учебната 2020/2021 година съдържа 7 нови 

специалности от професии в 7 училища, както следва: 

 Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица за професия 621130 

„Кинолог”, трета степен на професионална квалификация, ½ паралелка, дневна форма на 

обучение, с разширено изучаване на чужд език, специалност 6211302 „Специализирано 

обучение и селекционно развъждане на кучета” от професионално направление 621 

„Растениевъдство и животновъдство”; 

 Професионална гимназия по селско стопанство „Марко Марков“, с. Георги 

Дамяново, общ. Георги Дамяново за професия 621030 „Растениевъд”, втора степен на 

професионална квалификация, дневна форма на обучение, без интензивно и без разширено 

изучаване на чужд език, специалност 6210302 „Полевъдство” от професионално 

направление 621 „Растениевъдство и животновъдство”; 

 Средно училище „Димитър Маринов“, гр. Лом за професия 213070 „Графичен 

дизайнер”, трета степен на професионална квалификация, дневна форма на обучение, с 

интензивно изучаване на чужд език по специалност 2130701 „Графичен дизайн” от 

професионално направление 213 „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на 

медийни продукти”; 

 Професионална гимназия по производствени технологии, гр. Лом за професия 

525060 „Монтьор на подемно-транспортна техника”, втора степен на професионална 

квалификация, ½ паралелка, дневна форма на обучение, с разширено изучаване на чужд 

език по специалност 5250602 „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване” от 

професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни 

средства”. 

 Средно училище „Отец Паисий“, с. Медковец, общ. Медковец за професия 762030 

„Помощник-възпитател”, трета степен на професионална квалификация, дневна форма на 

обучение, с разширено изучаване на чужд език по специалност 7620301 „Помощник-

възпитател в отглеждането и възпитанието на деца” от професионално направление 762 

„Социална работа и консултация”; 

 Второ средно училище „Н. Й. Вапцаров“, гр. Монтана - две нови за училището 

професии, както следва: 

- професия 345040 „Сътрудник в бизнес услуги”, ½ паралелка, втора степен на 

професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, 
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дневна форма на обучение, специалност 3450401 „Бизнес-услуги” от професионално 

направление 345 „Администрация и управление”; 

- професия 811070 „Готвач“, ½ паралелка, втора степен на професионална 

квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, дуална форма на 

обучение, специалност 8110701 „Производство на кулинарни изделия и напитки“ от 

професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. 

 Професионална гимназия по лека промишленост, гр. Монтана за професия 

762030 „Помощник-възпитател” – трета степен на професионална квалификация, ½ 

паралелка, дневна форма на обучение, без интензивно и без разширено изучаване на чужд 

език по специалност 7620301 „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на 

деца” от професионално направление 762 „Социална работа и консултация”. 

 

Обобщеното предложение за план-прием за учебната 2021/2022година на РУО – 

Монтана включва: 

 44 паралелки ДПП, от които 13 профилирани и 31 професионални; 

 24 паралелки, отнесени към профили и професии STEM, IT, технически, от които 8 

профилирани и 20 от предложените професии, разпределени в 16 професионални 

паралелки;  

 15 приоритетни професии, от които 2 защитени и 13 с очакван недостиг; 

 3 професии с  дуална система на обучение; 

 1 паралелка ДДПП; 

 1 паралелка V клас. 

 

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 в областта и в страната.  


