
   

             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

             Министерство на образованието и науката 

             Регионално управление на образованието – Пазарджик 

 

4400 гр. Пазарджик, ул. „П. Яворов” № 1, тел/факс 034/446 270, https://ruo-pazardjik.bg, e-mail: rio_pazardjik@mon.bg 

 
 

З А П О В Е Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл. 254, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 19 и ал. 3 от Правилника за устройството 

и функциите на регионалните управления на образованието, във връзка с изискванията на т. І. 7.1. от Приложение № 2 за организация на дейностите по 

приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година съгласно чл. 54, ал. 3 от 

Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, утвърдено със Заповед № РД 09–2744/31.03.2022 год. на министъра на 

образованието и науката и във връзка с постъпил доклад с вх. № КМД 01-381/04.07.2022г. от Ива Гигова, старши експерт по приобщаващо образование, 

председател на Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности 

по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни 

семейства за учебната 2022/2023 година 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

Броя на местата за прием след записването на учениците по чл. 98, ал. 3 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование за учебната 2022/2023 година за област Пазарджик с прием след завършен седми клас, както следва: 

 

Нас. място Училище 
Профил/Наименование на 

професията 

Наименование на 

специалност от 

професия 

Брой 

паралелки 

Общо 

места 
Чужд език 

Начин на 

изучаване 

ГР.БЕЛОВО 

СУ „Александър Иванов-

Чапай“ Финансист 

Застрахователно и 

осигурително дело 1 25 

Английски 

език интензивно 
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ГР.ВЕЛИНГРАД СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Чужди езици  1 25 

Английски 

език интензивно 

ГР.ВЕЛИНГРАД СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

Физическо възпитание и 

спорт  1 25 

Английски 

език интензивно 

ГР.ВЕЛИНГРАД 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ ПО 

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ 

"ИВАН ВАЗОВ", 

ГР.ВЕЛИНГРАД 

Техник - технолог в 

дървообработването 

Мебелно 

производство 0,5 12 

Английски 

език 

без инт. и без 

разширено 

ГР. ВЕЛИНГРАД 

Професионална гимназия по 

икономика и туризъм "Алеко 

Константинов", 

ГР.ВЕЛИНГРАД Готвач 

Производство на 

кулинарни изделия 

и напитки 1 25 

Английски 

език разширено 

С.ДРАГИНОВО 

Средно училище "Методий 

Драгинов", С.ДРАГИНОВО Природни науки  1 25 

Английски 

език интензивно 

ГР. ПАЗАРДЖИК 

Професионална гимназия по 

икономика и мениджмънт, 

ГР.ПАЗАРДЖИК Икономист - информатик 

Икономическа 

информатика 2 51 

Английски 

език интензивно 

ГР. ПАЗАРДЖИК 

Професионална гимназия по 

строителство и архитектура, 

ГР. ПАЗАРДЖИК Строител 

Външни 

облицовки и 

настилки 0.5 12 

Английски 

език 

без инт. и без 

разширено 

ГР. ПАЗАРДЖИК 

Професионална гимназия по 

химични и хранителни 

технологии, ГР.ПАЗАРДЖИК Хлебар - сладкар 

Производство на 

хляб и хлебни 

изделия 1 22 

Английски 

език 

без инт. и без 

разширено 

ГР. ПАЗАРДЖИК 

Професионална гимназия по 

фризьорство и 

ресторантьорство, 

ГР.ПАЗАРДЖИК Готвач 

Производство на 

кулинарни изделия 

и напитки 1 25 

Английски 

език 

без инт. и без 

разширено 

ГР. 

ПАНАГЮРИЩЕ СУ „Нешо Бончев“ Природни науки  1 24 

Английски 

език интензивно 

ГР. 

ПАНАГЮРИЩЕ СУ „Нешо Бончев“ Хуманитарни науки  1 24 

Английски 

език интензивно 

ГР. 

ПАНАГЮРИЩЕ СУ „Нешо Бончев“ Математика  1 25 

Английски 

език интензивно 



ГР.ПЕЩЕРА 

Професионална гимназия по 

хранително-вкусови 

технологии „Атанас Ченгелев“ Готвач 

Производство на 

кулинарни изделия 

и напитки 0,5 12 

Английски 

език 

без инт. и без 

разширено 

ГР.ПЕЩЕРА 

Обединено училище „Любен 

Каравелов“ Обущар Обущарство 0,5 12 

Английски 

език 

без инт. и без 

разширено 

ГР.РАКИТОВО 

Средно училище "Свети 

Климент Охридски", 

ГР.РАКИТОВО 

Администратор в 

хотелиерството 

Организация на 

обслужването в 

хотелиерството 1 24 

Английски 

език разширено 

ГР.РАКИТОВО 

Средно училище "Свети 

Климент Охридски", 

ГР.РАКИТОВО 

Монтьор на транспортна 

техника 

Автотранспортна 

техника 1 24 

Английски 

език 

без инт. и без 

разширено 

ГР.СЕПТЕМВРИ СУ „Христо Ботев“ Природни науки  2 49 

Английски 

език разширено 

 

 

Броят на местата в останалите паралелки по профили, професии/специалности, в съответните училища са без промяна - съгласно 

утвърдения със Заповед № РД 06 – 128/15.04.2022 год.  на началника на РУО – Пазарджик държавен план-прием за учебната 2022/2023 година. 

С настоящата заповед да се запознаят членовете на Областна комисия по приемане на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023г. и 

директорите на училищата, за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнението на Заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

                       

4.7.2022 г.

X
ДОРА ДУЛЧЕВА-ВЕЛИЧКОВА

Началник на РУО- Пазарджик
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