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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 2022/2023 ГОДИНА  

 

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

територията на област Монтана за учебната 2022/2023 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:  73,91%  

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

с профилиращ предмет ИТ):  54,34% 

 Максимален брой паралелки в VIII клас:  46 броя 

Предложението на РУО – Монтана е изготвено въз основа на направените 

предложения от директорите на училищата, анализирани и актуализирани с оглед 

постигане на баланс между броя на завършващите ученици и предложения брой паралелки. 

Взвти са предвид постъпили становища от общините и подкрепителни писма от 

работодатели – партньори на училищата, осъществяващи професионално образование и 

обучение. За паралелките с дуална система на обучение са подписани предварителни 

споразумения между училищата и фирмите за обезпечаване работата в реална среда на 

учениците. 

 При изготвянето на предложението за държавен план-прием за учебната 2022/2023 

година от РУО – Монтана е извършен разнопосочен и задълбочен анализ, свързан с 

предпочитанията на ученици и родители, предлаганите профили и професии в училищата, 

заявените потребности, дадените препоръки и др. фактори. 

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

личностна реализация в областта и в страната.  

 

Предложениe за държавен прием за 

учебната 2022/2023 година в област Монтана 

 

1. Прием след завършен V клас 

 1 паралелка с прием в пети клас в Природо-математическа профилирана гимназия 

„Св. Климент Охридски“, гр. Монтана 

Общият брой на завършващите четвърти клас ученици през учебната 2021/2022 

година в област Монтана е  1011.  

 

2. Прием след завършен VІІ клас 

 Профилирани паралелки – 12 броя (13 паралелки учебна 2021/2022 г.) 

 Професионални паралелки – 34  броя (31 паралелки учебна 2021/2022 г.) 

Общият брой на завършващите седми клас ученици през учебната 2021/2022 година 

(към момента на изготвяне на справката) в област Монтана е  1040.  

 За учебната 2022/2023 г. приемът 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 46 паралелки, разположени в 10 общини на област 

Монтана, както следва: 

34-те професионални паралелки са разпределени по следния начин: 2,5 паралелки – по 

5 специалности с дуална система на обучение; 1 паралелка – 2 специалности защитени; 12,5 

паралелки – 18 специалности с очакван недостиг. 

12-те профилирани паралелки са следните: ФВС – 1 паралелка, ЧЕ – 4 паралелки, 

Предприемачески – 2 паралелки, Природни науки – 2 паралелки  и Софтуерни и хардуерни 

науки – 3 паралелки. 

18 училища предлагат обучение единствено по професии, 2 училища по профил и 

професия, и 5 училища предлагат само профилирана подготовка. 

В училищата са проучени интересите и потребностите на учениците, завършващи VII 

клас, и училищата са се опитали да съобразят своите предложения и в тази посока, поради 

което са предложени за ДПП 11 професионални паралелки с по две специалности. 
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З. Прием след завършен Х клас – допълнителен държавен план-прием 

 1 професионална паралелка по специалност 5410301 „Производство на сладкарски 

изделия“, професия 541030 „Хлебар-сладкар“ с 2-годишен срок на обучение, в Средно 

училище „Христо Ботев“, с. Долни Цибър. 

 

Предложението на РУО – Монтана за ДПП и ДДПП в училищата на територията на 

област Монтана през учебната 2022/2023 година съдържа 10 нови за училищата 

специалности от професии в 6 училища. 

 Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“, град Берковица по 2 професии: професия  

812010 „Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност 8120101 

„Организация на туризма и свободното време” и професия 811060 „Ресторантьор“, 

специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“; 

  Професионална гимназия по транспорт „Владимир Петков Минчев“, с. 

Владимирово по професия 840070 „Организатор по експлоатация на автомобилния 

транспорт”, специалност 8400701 „Експлоатация на автомобилния транспорт”;  

 СУ „Христо Ботев“, с. Долни Цибър за ДПП по професия 342020 „Продавач-

консултант”, специалност 342020 „Продавач-консултант” и за ДДПП по професия 541030 

„Хлебар-сладкар“, специалност 5410301 „Производство на сладкарски изделия“; 

 СУ „Иван Вазов“, град Вършец по 2 професии: професия 541030 „Хлебар-сладкар”, 

специалност 5410301 „Производство на хляб и хлебни изделия” и професия 811060 

„Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и 

развлечения“   

 ПГСС„Дунавска земя“, село Ковачица по 2 професии: професия 621050 

„Животновъд”, специалност 6210502 „Говедовъдство” и професия 621010 „Техник-

растениевъд“, специалност 6210103 „Трайни насаждения“; 

   Второ СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Монтана по професия 482040 

„Организатор Интернет приложения”, специалност 4820401 „Електронна търговия”  

 

В обобщение,  предложението за план-прием за учебната 2022/2023 година на РУО – 

Монтана включва: 

 46 паралелки ДПП, от които 12 профилирани и 34 професионални; 

 25 паралелки, отнесени към профили и професии STEM, IT, технически, от които 7 

профилирани и 18 професионални паралелки;  
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 20 приоритетни професии, от които 1 паралелка - 2 защитени специалности и 

12,5 паралелки – 18 специалности с очакван недостиг; 

 4 професии с  дуална система на обучение; 

 1 паралелка ДДПП; 

 1 паралелка V клас. 

 


