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ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Радостина Новакова
Регионално управление на образованието – Кюстендил

Резюме. Статията представя професионалното образование в област Кюс-
тендил. Показани са възможностите за получаване на квалификация по раз-
лични предмети. Засегната е връзката бизнес – образование.
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Професионалното образование в област Кюстендил изцяло е ориенти-
рано към потребностите на местния бизнес и реализиране на приоритет-
ните цели в стратегиите за развитие на деветте общини на територията 
на областта.

Функционират 10 професионални гимназии и 3 средни училища с пара-
лелки за професионално образование и обучение. Професионалната подго-
товка на 2088 ученици се осъществява от 82-ма правоспособни учители с 
дългогодишен педагогически опит. Практическото обучение се провежда в 
учебно-производствените бази към училищата и на реални работни места в 
базовите им обекти. Изградено е трайно партньорство между директорите на 
училищата и работодателите от местния бизнес.

През учебната 2016/2017 година в професионалните гимназии се провежда 
обучение по професиите: електротехник, готвач, химик-технолог, земеделец, 
офис-мениджър, монтьор на транспортна техника, ресторантьор, оператор в 
производство на облекло, оператор информационно осигуряване, икономист, 
електронна търговия, техник на компютърни системи. 

В средно училище „Хр. Ботев“ – гр. Сапарева баня, учениците се обучават 
по професия „Хотелиер“. В средно училище „Д-р П. Берон“ – гр. Бобов дол, се 
обучават лица, лишени от свобода, по професии: помощник в строителството 
и монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи. В Професионал-
на гимназия по лека промишленост „Владимир Димитров-Майстора“ – Кюс-
тендил, и в Професионална гимназия по облекло и стопанско управление –  
гр. Дупница, е организирано обучение в дневна форма и на деца със специал-
ни образователни потребности по професия „Шивач“.
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С големи усилия директорите на по-малките професионални гимназии 
преодоляват проблемите при организирането на учебния процес, произтича-
щи от демографския срив, намаляващия интерес към професионалното обра-
зование и трудностите при професионалната реализация по специалността на 
територията на региона. 

Поради слабо развитата икономика в общините местният бизнес не може 
да предложи реализация на всички завършващи кадри, предлаганото възнаг-
раждение не удовлетворява младите хора и те търсят своята реализация извън 
региона.

По предложение на кмета на община Кюстендил в Професионална гимна-
зия по туризъм „Н.Й. Вапцаров“ – Кюстендил, е реализиран прием по нова 
професия „Изпълнител на термални процедури“, специалност „Извършване 
на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“.

Професионалното образование и обучение в област Кюстендил е отворено 
към нови предизвикателства от страна на бизнеса. Директорите на професио-
налните гимназии имат готовност съвместно с бизнес партньорите да проучат 
възможностите за организиране на дуална система на обучение или обучение 
чрез работа.

Местната власт е все по-заинтересована от развитието на професионал-
ното образование. Две от съществуващите професионални гимназии са с об-
щинско финансиране. Наскоро Общинският съвет – Кюстендил, взе решение 
да предложи на МОН всички професионални гимназии в Кюстендил да пре-
минат на общинско финансиране.

VOCATIONAL EDUCATION IN KYUSTENDIL REGION

Abstract. The text presents the vocational education in Kyustendil District. 
There are shown opportunities for acquiring qualification on different subjects. The 
relation business – education is also being discussed. 
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