
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
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 – 678/02.07.2018 г. 

 

На основание чл.254, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование във 

връзка с чл. 66, ал.1, т.2 от Наредба №10/01.09.2016 година за организация на дейностите в 

училищното образование и т. I. 11 от Приложение 1 за организация на дейностите по приемане 

на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 

2018/2019 година, утвърдени със Заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на 

образованието и науката 

 

НАРЕЖДАМ 

 

Да не се извършва държавен план-прием на ученици в VIII клас в неспециализираните 

училища за учебната 2018/2019 година както следва: 

1. Една /1/ паралелка, профил „Хуманитарни науки“, дневна форма на обучение  в ПХГ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново; 

2. Една /1/ паралелка, професия 523070 Техник по автоматизация, специалност 5230701 

Автоматизация на непрекъснати производства, дневна форма на обучение в СУ „Владимир 

Комаров“ – Велико Търново; 

3. Половин /0.5/ паралелка, професия 812030 Екскурзовод, специалност 8120302 

Екскурзоводско обслужване дневна форма на обучение в ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Велико 

Търново; 

4. Половин /0.5/ паралелка, професия 811010 Хотелиер, специалност 8110101 

Организация на хотелиерството, дневна форма на обучение в ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Велико 

Търново; 

5. Половин /0.5/ паралелка, професия 521010 Машинен техник, специалност 5210105 

Машини и системи с ЦПУ, дуална форма на обучение  в ПТГ „Васил Левски“ – Горна 

Оряховица; 

6. Половин /0.5/ паралелка, професия 521010 Машинен техник,  специалност  5210117 

Технология на машиностроенето, дуална форма на обучение в ПТГ „Васил Левски“ – Горна 

Оряховица; 

7. Половин /0.5/ паралелка, професия 214010 Дизайнер, специалност 2140108 Моден 

дизайн, дневна форма на обучение  в ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна Оряховица 

8. Половин /0.5/ паралелка, професия 840070 Организатор по експлоатация на 

автомобилния транспорт, специалност  8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт, 

дневна форма на обучение в ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна Оряховица 

9. Половин /0.5/ паралелка, професия 523070 Техник по автоматизация, специалност  

5230704 Осигурителни и комуникационни системи в ж.п.инфраструктура, дневна форма на 

обучение в ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна Оряховица; 

10. Половин /0.5/ паралелка, професия 525070 Техник по жп техника, специалност 

5250701 Локомотиви и вагони, дневна форма на обучение  в ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – Горна 

Оряховица; 

11. Една /1/ паралелка, професия 622030 Работник в озеленяването, специалност 

6220301 Озеленяване и цветарство, дневна форма на обучение  в ПГАТ „Цанко Церковски“ – 

Павликени; 

12. Една /1/ паралелка, профил Предприемачески, дневна форма на обучение  в СУ 

„Цанко Церковски“ – Полски Тръмбеш; 



13. Половин /0.5/ паралелка, професия 343010 Финансист, специалност 3430102 

Застрахователно и осигурително дело, дневна форма на обучение  в ПДТГ „Д. Хадживасилев“ 

– Свищов; 

14. Половин /0.5/ паралелка, професия 44030 Оперативен счетоводител, специалност  

3440301 Оперативно счетоводство, дневна форма на обучение в ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – 

Свищов; 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на училища от област 

Велико Търново за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Анна Павлова, старши експерт по 

организация на средното образование и председател на областната комисия по приемането на 

ученици в клас VIII клас за учебната 2018/2019 година. 

Препис от настоящата заповед да се връчи на председателя на комисията по 

информационно осигуряване и класиране. 

 
 

ИНЖ. РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА /п/   

Началник на Регионално управление  

на образованието   

Велико Търново 

 

 


