
 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на образованието и науката 

Регионално управление на образованието – Добрич  
 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-06-228/21.04.2022 

      На основание чл. 3, ал. 3 от Правилник за устройството и функциите на регионалните 

управления на образованието и чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и 

училищното образование и във връзка с чл. 143, ал. 2, т. 1 от ЗПУО, чл. 3, ал. 2, т. 15 и т. 

16 от ПУФРУО и чл. 52, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организацията на 

дейностите в училищното образование и писмо № 9105-76 / 31.03.2022 г. на министъра 

на образованието и науката  за съгласуване на държавния план-прием в държавните 

училища, финансирани от МОН за учебната 2022/2023 година. 

  

УТВЪРЖДАВАМ 

  

      1. Държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година за общинските 

профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за 

паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с 

професионална подготовка в обединените и в средните училища на територията на 

област Добрич – 56 паралелки, дневна и дуална форма на обучение, съгласно 

Приложение № 1. 

      2. Държавен план-прием в V клас на Природо-математическа гимназия „Иван 

Вазов“ – гр. Добрич за учебната 2022/2023 година – 1 паралелка, дневна форма на 

обучение, съгласно Приложение № 2. 

      3. Държавен план-прием след завършено основно образование за учебната 2022/2023 

година за професионалните гимназии и за паралелките с професионална подготовка в 

средните училища на територията на област Добрич – 1 паралелка, задочна форма на 

обучение, съгласно Приложение № 3.   

      4. Допълнителен държавен план-прием в ХⅠ клас за учебната 2022/2023 година за 

паралелките с професионална подготовка в профилираните гимназии, в 

професионалните гимназии и в средните училища на територията на област Добрич – 1 

паралелка, дневна форма на обучение, съгласно Приложение № 4. 

 

       Изпълнението на държавния план-прием възлагам на директорите на училищата, 

осъществяващи обучение в гимназиален етап. 

       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Любомир Тодоров – началник на 

отдел „ОМДК” в РУО – Добрич.                                                                                                               

       Копие от заповедта да се сведе до знанието на директорите на училища в област 

Добрич за сведение и изпълнение и да се публикува на електронната страница на РУО – 

Добрич. 

 

 

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА 

 

Началник на Регионалено управление  

на образованието – Добрич 

 

 
 

 


