
 

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

  Министерство на образованието и науката 

  Регионално управление на образованието – Русе 

  

 

 

З А П О В Е Д 

№  РД-08-176 / 30.03.2018 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 2018/2019 година в област 

Русе  и писмо на МОН № 9105-108/27.03.2018 година 

 

І. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : 

 

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

професионални гимназии, в средните и обединени училища за учебната 2018/2019 година 

за област Русе съгласно Приложение № 2, което е неразделна част от настоящата заповед. 

2. Държавен пран-прием на ученици в  V клас за учебната 2018/2019 година за 

област Русе, съгласно Приложение № 2, което е неразделна част от настоящата заповед,  

със следните мотиви: 

1. В държавния план-прием за учебната 2018/2019 година за област Русе е 

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

паралелки и по форми на обучение за всички профилирани и професионални гимназии, 

средни и обединени училища на територията  на област Русе, 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 2018/2019 година за област Русе 

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: 

� 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 ПМГ „Баба Тонка“ – Русе, 

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 2018/2019 година за 

област Русе е съобразен с броя на учениците, които ще завършат основно образование 

през учебната 2017/2018 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 – Русе предложения за план-прием за учебната 2018/2019 

г. от директорите на училищата на територията на областта са изготвени по образец, 

определен от министъра на образованието и науката и съобразени с изискванията на чл. 

50, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование и в срока, определен в чл. 52, ал. 1, т. 1 от цитираната наредба. 

5. Към предложенията на директорите за паралелките с професионална 

подготовка са приложени общо 29 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 01.02.2018 г., предложението за 

държавен план-прием за учебната 2018/2019 година за област Русе е изготвено по образец, 

определен от министъра на образованието и науката и е съгласувано от кметовете на 

община Борово, община Бяла, община Ветово, община Две могили, община Русе и 

община Сливо поле.  

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 15.02.2018 г., 



обобщеното предложение за държавен план-прием за учебната 2018/2019 година за област 

Русе е представено за съгласуване от комисията по заетостта към областния съвет за 

регионално развитие, съгласно писмо на РУО – Русе с изх. № РД-32-70/13.02.2018 г. На 

21.02.2018 г. е проведено заседание на комисията, на което е съгласувано предложението 

за държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. за област Русе, за което е изготвен 

протокол. Същият е представен в РУО – Русе от областна администрация с писмо с изх.  

№ 37-00-3/37-00-3 от 26.02.2018 г., което е регистрирано в РУО – Русе с вх. № РД-31-

150/26.02.2018 г. 

8. 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 01.03.2018 г., 

началникът на РУО – Русе е представил обобщеното предложение за държавен план-

прием за учебната 2018/2019 година за област Русе на министъра на образованието и 

науката съгласно писмо на РУО – Русе с изх. № РД-30-44/28.02.2018 г. Предложението е 

съгласувано на 06.03.2018 г., от работна група в МОН, определена със заповед № 09-

285/15.02.2018 г. на министъра на образованието и науката. 

 

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 10.04.2018 г., г-н Радостин Стаматов – 

гл. специалист АИ и ИО в РУО - Русе, да публикува на електронната страница на РУО – 

Русе утвърдения с настоящата заповед държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. за 

област Русе. 

2. В срок до 10.04.2018 г. г-ца Юсеин – гл. специалист в РУО – Русе, да изпрати 

настоящата заповед до всички училища от област Русе. 

3. Директорите на училищата, в които се осъществява прием на ученици в V и в 

VІІІ клас съгласно утвърдения с настоящата заповед държавен план-прием за учебната 

2018/2019 г. за област Русе, в срок до 12.04.2018 г., да изпълнят разпоредбите на чл. 52, ал. 

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

4. Дейностите по приема на ученици в VІІІ клас за учебната 2018/2019 година да се 

организират съгласно изискванията на Глава ІV. „План-прием“, Раздел ІІІ. „Държавен 

прием на ученици в VІІІ клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО“ от Наредба № 10/01.09.2016 

г. за организация на дейностите в училищното образование, от членовете на комисиите, 

определени със заповеди на началника на РУО – Русе. 



5. Г-ца Юсеин – гл. специалист в РУО – Русе, да връчи копие от настоящата 

заповед на горепосочените длъжностни лица от РУО – Русе и директорите на основните, 

обединените и средните училища, профилираните и професионалните гимназии в област 

за сведение и изпълнение.  

6. Г-ца Юсеин – гл. специалист в РУО – Русе, да връчи копие от настоящата 

заповед на г-н Цветослав Димитров – началник на отдел ОМДК в РУО – Русе 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, контрола по изпълнението на 

настоящата заповед ще осъществявам лично. 

 

 

 

 РОСИЦА ГЕОРГИЕВА 

 Началник на РУО-Русе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


