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ЗАПОВЕД
№ …………………………….
На основание чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.
3, ал. 2, т. 15 от Правилника за устройство и функциите на регионалните управления на
образованието, във връзка с чл. 52, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за
организация на дейностите в училищното образование, доклад от Ваня Станчева – старши експерт
по ОСО, с вх. № РУО1-5743/ 31.01.2022 г. за съгласуване на държавния план-прием за учебната
2022/2023 г. в общинските училища и писмо на МОН за съгласуване на държавния план-прием за
учебната 2022/2023 г. в държавните училища, финансирани от МОН, и в изпълнение на Правила
за планиране и реализиране на държавния план-прием в VIII клас в неспециализираните
профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища и на допълнителния
държавен план-прием за учениците от обединените училища в ХІ клас в неспециализираните
профилирани и професионални гимназии и в средните училища за учебната 2022/ 2023 година,
УТВЪРЖДАВАМ:
Държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2022/ 2023 г. по училища и паралелки, както
следва:
1. Прием в VIII клас в профилирани и професионални паралелки в профилирани и
професионални гимназии, в средни и обединени училища, дневна и дуална форма на обучение –
417 паралелки (Приложение № 1).
2. Прием в VIII клас в паралелки в задочна форма на обучение – 3 паралелки (Приложение
№ 2).
Държавният план-прием е разпределен по училища, съгласно приложените таблици.
Изпълнението на държавния план-прием възлагам на председателя на Областната комисия
за прием на ученици в VІIІ клас.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Светла Димитрова – началник на отдел
„ОМДК“.
Заповедта да бъде връчена на директорите на съответните училища за сведение и
изпълнение от Любка Методиева – старши експерт по информационно осигуряване в РУО –
София-град.
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