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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ             

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА  

 

 

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ 

ЗА 

 

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА 

 ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА В ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-2.015 

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - 2“ 

 

В седем училища, осъществяващи професионално образование и обучение в област 

Монтана, стартират дейностите по проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически 

практики - 2", финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен 

растеж 2014 - 2020 г." (ОПНОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд, където 

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент. 

Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните 

училища и да бъде адаптирано професионалното образование и обучение към пазара на 

труда. 

Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавните и общинските 

професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално 

обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от 

Списъка на професиите за професионално образование и обучение. 

Със Заповед № РД 09-3196/12.10.2021 г. на министъра на образованието и науката са 

определени държавните и общинските училища в Република България, които да участват 

в техническото и финансовото изпълнение и да извършват разходи по проекта. За област 

Монтана са определени следните седем училища:  

- Лесотехническа професионална гимназия, град Берковица; 

- Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, град Берковица; 

- Професионална гимназия по транспорт „Владимир Петков Минчев“, село 

Владимирово, община Бойчиновци; 
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- Професионална гимназия по производствени технологии, град Лом; 

- Професионална гимназия по хранене и земеделие „Дмитрий Иванович Менделеев“, 

град Лом 

- Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“, град Монтана; 

- Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. 

арх. Стефан Стефанов“, град Монтана. 

 

Основните дейности по проекта са:  

 Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от 

училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в 

реална работна среда.  

 Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други 

съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни 

фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап. 

 


