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З А П О В Е Д    

№ РД-06-146/ 01.04.2020 г. 

На основание чл. 254, ал. 2 и чл. 143, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, чл. 3, ал. 2, т. 15 и ал. 3 от Правилника за устройството и 

функциите на регионалните управления на образованието и чл. 52, ал. 2, т. 2 от 

Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и 

във връзка с планиране и организиране на държавния пан-прием за учебната 

2020/2021 година в област Бургас  

І. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

1. Държавен план-прием в VІІІ клас по профили и професии в профилираните и 

професионалните гимназии, в средните и обединените училища от област Бургас за 

учебната 2020/2021 година съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от 

настоящата заповед. 

2. Държавен план-прием в VІІІ клас в профилираните и професионалните 

гимназии, в средните и обединените училища от област Бургас - вечерна и задочна 

форма на обучение за учебната 2020/2021 година съгласно Приложение № 2, което е 

неразделна част от настоящата заповед. 

3. Държавен пран-прием на ученици в V клас за учебната 2020/2021 година за 

област Бургас, съгласно Приложение № 3, което е неразделна част от настоящата 

заповед, 

със следните мотиви: 

1. В държавния план-прием за учебната 2020/2021 година за област Бургас е 

определен броят на паралелките, броят на местата в тях, профилите и специалностите 

по професии по паралелки и по форми на обучение за всички профилирани и 

професионални гимназии, средни и обединени училища на територията на област 

Бургас, в които се осъществява прием след завършено основно образование, с което са 

изпълнени изискванията на чл. 49, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование. 

2. Държавният план-прием за учебната 2020/2021 година за област Бургас 

изпълнява изискванията на чл. 48, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование, тъй като в него е определен: 

mailto:ruoburgas@gmail.com


- броят на паралелките за професионална подготовка в професионалните 

гимназии, средните и обединени училища от областта; 

- броят на паралелките за профилирана подготовка в профилираните гимназии 

и в средните училища от областта; 

- броят на местата за прием на ученици в V клас в ППМГ „Акад. Никола 

Обрешков“ – гр. Бургас, който съответства на разпоредбите на чл. 50, ал. 3 от Наредба 

№ 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. 

3. Броят на паралелките в държавния план-прием за учебната 2020/2021 година 

за област Бургас е съобразен с броя на учениците, които ще завършат основно 

образование през учебната 2019/2020 година и с изискванията за определяне на броя 

на учениците в паралелките, регламентирани в Приложение № 7 към чл. 53 от 

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, приета с ПМС № 219/ 05.10.2017 г., с което са изпълнени 

изискванията на чл. 51, ал. 1 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование. 

4. Представените в РУО – Бургас предложения за план-прием за учебната 

2020/2021 г. от директорите на училищата на територията на областта са изготвени по 

образец, определен от министъра на образованието и науката, съобразени са с 

изискванията на чл. 50, ал. 1 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование и са подадени в срок, определен в чл. 52, ал. 1, 

т. 1 от цитираната наредба. 

5. Към предложенията на директорите за паралелките с професионална 

подготовка са приложени становища на работодателските организации за 

необходимостта от кадри по дадена специалност от професия, което е в съответствие с 

изискванията на чл. 52, ал. 1, т. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование. 

6. В изпълнение на чл. 52, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование, в срок до 01.02.2019 г., 

предложението за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за област 

Бургас е изготвено по образец, определен от министъра на образованието и науката, и 

е съгласувано от кметовете на община Айтос, община Бургас, община Камено, 

община Карнобат, община Малко Търново, община Несебър, община Поморие, 

община Приморско, община Руен, община Созопол, община Средец, община 

Сунгурларе и община Царево. 



7. В изпълнение на разпоредбите на чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредба № 10/ 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в срок до 

15.02.2019 г., обобщеното предложение за държавен план-прием за учебната 

2020/2021 година за област Бургас е представено за съгласуване на Комисията по 

заетостта към Областния съвет за регионално развитие на област Бургас. На 

14.02.2020 г. е проведено заседание на Комисията, на което е съгласувано 

предложението за държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. за област Бургас, 

като е изготвен Протокол № 78/ 14.02.2020 г., представен на РУО – Бургас от 

Областна администрация Бургас. 

8. В предложението за държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2020/2021 

г. за област Бургас 52,78% от общия брой на местата в паралелките са за обучение на  

ученици в STEM профили и професии. С това са изпълнени прогнозните целеви 

стойности за областта, определени в Приложение № 2 към писмо № 0502-193/ 

29.11.2019 г. на министъра на образованието и науката. 

9. В предложението за държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2020/2021 

г. за област Бургас 58,33% от общия брой на местата в паралелките са за обучение на  

ученици в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка, с което 

са спазени прогнозните целеви стойности за област Бургас, определени в Приложение 

№ 2 към писмо № 0502-193/ 29.11.2019 г. на министъра на образованието и науката.  

10. В изпълнение на разпоредбите на чл. 52, ал. 1, т. 5 от Наредба № 10/ 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в срок до 

01.03.2019 г., началникът на РУО – Бургас е представил обобщеното предложение за 

държавен план-прием за учебната 2020/2021 година за област Бургас на министъра на 

образованието и науката. Предложението е съгласувано на 06.03.2020 г., от работна 

група в МОН, назначена със заповед на министъра на образованието и науката № РД 

09-428/ 17.02.2020 г. 

ІІ. Н А Р Е Ж Д А М: 

1. В изпълнение на чл. 52, ал. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация 

на дейностите в училищното образование, в срок до 03.05.2020 г., г-жа Анелия 

Керенска – старши експерт по анализ на информацията в РУО - Бургас, да публикува 

на електронната страница на РУО - Бургас утвърдения с настоящата заповед държавен 

план-прием за учебната 2020/2021 г. за област Бургас. 

2. В срок до 03.05.2020 г. г-жа Анелия Керенска – старши експерт по анализ на 

информацията в РУО - Бургас, да изпрати настоящата заповед до всички училища от 

област Бургас. 



3. В изпълнение на разпоредбите на чл. 52, ал. 4 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. 

за организация на дейностите в училищното образование, в срок до 07.05.2020 г.,  

директорите на училищата, в които се осъществява прием на ученици в V и в VІІІ клас 

за учебната 2020/2021 г., да публикуват на електронната страница на повереното им 

училище утвърдения с настоящата заповед държавен план-прием.  

4. Настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на следните 

длъжностни лица в РУО - Бургас: 

- Лиляна Иванова – старши експерт по организация на средното образование и 

председател на Областната комисия по приемането на ученици в VІІІ клас за учебната 

2020/2021 г., определена със заповед № РД-06-145/ 01.04.2020 г. на началника на РУО 

- Бургас; 

- Анелия Керенска – старши експерт по анализ на информацията и председател 

на Комисията по информационно осигуряване и класиране, определена със заповед № 

РД-06-145/ 01.04.2020 г.  на началника на РУО - Бургас; 

- Даниела Петрова – старши експерт по професионално образование и 

обучение и председател на Комисията за насочване на ученици с хронични 

заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни 

потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, 

и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни 

семейства, определена със заповед № РД-06-145/ 01.04.2020 г.  на началника на РУО – 

Бургас; 

5. Г-жа Анелия Керенска – старши експерт по анализ на информацията, да 

изпрати настоящата заповед на директорите на основните, обединените и средните 

училища, профилираните и професионалните гимназии в област Бургас за сведение и 

изпълнение. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 1 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование, контрол по изпълнението на 

настоящата заповед ще осъществявам лично. 

X
ИНЖ. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА

Началник на РУО-Бургас

              

 

         


