РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново - 5002, ул. „Арх. Георги Козаров” № 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

З А П О В Е Д
№ РД 06 – 636/04.08.2017 г.
На основание чл.143, ал.2, т.1 и чл.254, ал.2 от Закона за предучилищното и
училищното образование, чл.3, ал.2, т.2, т.7 и т.14 от Правилника за устройството и
функциите на регионалните управления на образованието, чл.29, ал.3 от Наредба №11/2005 г.
за приемане на ученици в държавни и в общински училища и чл.53 от Наредба
№10/01.09.2016 година за организация на дейностите в училищното образование, във връзка с
писмо изх.№ 9105-234/31.07.2017 г. на министъра на образованието и науката, доклад вх.№
РД22-733/26.07.2017 г. на директора на ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр.Велико Търново, доклад
вх.№ РД22-737/26.07.2017 г. на директора на ПГЛПИ „Атанас Буров, гр.Горна Оряховица и
доклад вх.№ РД22-737/28.07.2017 г. на директора на Свищовска професионална гимназия
„Алеко Константинов“, гр.Свищов
І. Д О П Ъ Л В А М
Заповед № РД06-618/25.07.2017 г. за определяне на паралелките, в които да не се
извършва държавен план-прием в ІХ клас през учебната 2017/2018 година, както
следва:
- 0,5 паралелка по професия 541030 „Хлебар-сладкар“, специалност 5410302
„Производство на сладкарски изделия“ ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр.Велико Търново;
- 0,5 паралелка по професия 582030 „Строител“, специалност 5820306 „Вътрешни
облицовки и настилки“ Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“,
гр.Свищов;
- 0,5 паралелка по професия 542040 „Моделиер-технолог на облекло“, специалност
5420401 „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ ПГЛПИ „Атанас
Буров, гр.Горна Оряховица.
ІІ. И З М Е Н Я М
Заповед № РД06-252/24.04.2017 г. за утвърждаване на държавен план-прием през
учебната 2017/2018 година, както следва:
Т.ІІ Държавен план-прием в IХ клас по профили и професии в профилираните и
професионалните гимназии и в средните училища на област Велико Търново при
условията на § 1, ал. 3 от Наредба № 10/2016 г. за организацията на дейностите в
училищното образование
1. В ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр.Велико Търново за професия 811070 „Готвач“,
специалност 8110701 „Производство на кулинарни изделия и напитки“ 0,5 паралелка с 13
ученика да се чете 1 паралелка с 26 ученика.
2. В Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, гр.Свищов за
професия 621080 „Монтьор на селскостопанска техника“, специалност 6210801
„Механизация на селското стопанство“ 0,5 паралелка с 13 ученика да се чете 1 паралелка с 26
ученика.

3. В ПГЛПИ „Атанас Буров, гр.Горна Оряховица за професия 840070 „Организатор по
експлоатация на автомобилния транспорт“, специалност 8400701 „Експлоатация на
автомобилния транспорт“ 0,5 паралелка с 13 ученика се изменя на 1 паралелка с 26 ученика
по професия 840070 „Организатор по да се чете 1 паралелка с 26 ученика.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на посочените училища от
област Велико Търново за сведение и изпълнение.
В срок до 08.08.2017 г. промяната в утвърдения план-прием да се обяви на интернет
страницата на РУО - Велико Търново.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж.Таня Димитрова – старши
експерт по професионално образование и обучение и председател на областната комисия по
приемане на ученици в ІХ клас за учебната 2017/2018 година.

ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА /п/
Началник на Регионално управление
на образованието - Велико Търново

