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План график за изпълнение на правилата за планиране и утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас и на 

допълнителния план-прием XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и 

обединените училища  

 

 

№ Дейност Отговорник Участници Срок 

Етап I. ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРАНЕ НА ДПП И ДДПП 

I.1. Стартиране на процедурата 

1. Анализ на изпълнението на ДПП за предходните три години.  

 

Началник РУО Началник отдел 

„ОМДК“ 

Ст. експерт ПОО 

м. октомври 

2. Информиране заинтересованите страни чрез писма и 

публикуване  на електронната страница на съответното РУО 

следната информация: 

  списък на неспециализираните училища - 

профилирани и професионални гимназии, средните и 

обединените училища, които ще осъществяват ДПП  в 

VIII и ДДПП в XI клас в паралелки за профилирана и за 

професионална подготовка;  

 броят на учениците, обучаващи се в VII клас по 

броят на учениците от Х клас в обединените училища, 

разпределението им по общини и по 

профили/специалностите от професии, по които се 

обучават, както и броя на местата в училищата, 

осъществяващи обучение в XI клас по съответните 

профили или специалностите от професии; 

 правилата за планиране и реализиране на ДПП и на 

ДДПП в неспециализираните профилирани и 

професионални гимназии, средните и обединените 

училища, съгласувани от Консултативния съвет по 

ПОО към министъра на образованието и науката с 

Началник РУО; 

ст. експерт ПОО;  

ст. експерт 

ИО/АИ 

Всички 

заинтересовани 

страни   

(Професионални 

гимназии, 

профилирани 

гимназии, Средни 

училища, Обединени 

училища, Областен 

управител, общини, 

работодателските 

организации, бизнес) 

 

м. ноември 
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приложени списъци със STEM професии и профили и 

прогнозните целеви стойности на местата в STEM 

профили и STEM професии и процентното 

съотношение на местата в профилираните и 

професионалните паралелки за областта; 

 писма до областните и общинските администрации във 

връзка с получаване на предварителни становища за 

прием по специалности от професии, основаващи се на 

стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за 

развитие на общината и областта;  

 покана на електронната страница на РУО и писма до 

национално представителните организации на 

работодателите и техните териториални и браншови 

структури във връзка с предоставяне на  заявки за 

обучение по специалности от професии, включително 

дуална форма на обучение 

 

3. Провеждане на срещи с представители на бизнеса по 

общини за обсъждане на необходимостта от кадри и 

възможностите за дуално обучение, за паралелки с обучение 

по защитени специалности от професии, специалности от 

професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на 

труда 

Областен 

управител, 

община 

 Представители на 

Комисията по 

заетостта към 

областния съвет за 

развитие, бизнеса и 

директорите на 

училища 

м. октомври-

декември 

4. Изпращане писма до ДРСЗ за  предоставяне на информация 

за трайно търсените на пазара на труда професии на 

областно ниво 

 

Началник РУО; 

ст. експерт ПОО;  

 

Бюрата по труда м. ноември 

5. Изготвяне на схема на възможните пътеки за продължаване 

на образованието по специалности от професии или 

профили, по които са се обучавали учениците, завършващи 

първи гимназиален етап в обединените училища в областта, 

определени на основата на териториална близост и 

обсъждане необходимостта от утвърждаване на места по 

Началник РУО; 

ст. експерт ПОО;  

 

Директорите на 

обединените училища, 

професионалните 

гимназии, сключили 

договори за 

сътрудничество 

м. ноември 
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ДДПП. 

 

6. Предоставяне на съответното РУО списък  с 

представителите  на регионално и местно ниво на 

работодателските и браншови организации и информирането 

им  за стартиране на процедурата по подготовка на ДПП и 

необходимостта да започнат срещи по училищата. 

 

Представителните 

организации на 

работодателите и 

на работниците и 

служителите на 

национално ниво 

и браншови 

организации 

Представителите  на 

регионално и местно 

ниво на 

организациите на 

работодателите, на 

работниците и 

служителите и 

браншовите 

организации 

м. ноември 

I.2. Набиране на заявки 

1. Разработване и предоставяне на образци на документи за 

изготвяне на предложенията за приема, утвърдени от 

министъра на образованието и науката. 

 

МОН, дирекция 

ОК 

РУО  м. ноември  

2. Публикуване на официалната  интернет страница на 

Агенцията по заетостта на   информация за потребностите на 

работодателите от работна сила по области и общо за 

страната. 

 

Агенцията по 

заетостта 

Бюрата по труда м. ноември 

3. Представяне на информация за трайно търсените на пазара 

на труда професии  

Бюрата по труда РУО, община м. декември 

4. Изпращане на предложения и заявки в РУО за прием по 

профили и професии и специалности, разработени на базата 

на представителни анализи и прогнози на национално, 

секторно и областно ниво относно потребностите на 

икономиката и пазара на труда, вкл. за дуална форма на 

обучение и за паралелки с обучение по защитени 

специалности от професии, специалности от професии с 

доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на 

пазара на труда и други търсени на пазара на труда 

професии и специалности от професии 

Работодателските 

и браншови 

организации на 

регионално и 

местно ниво и 

бизнеса 

РУО, училищата, 

община 

м. декември 
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5.  Изпращане на становища по проекта на ДПП в съответната 

община,  съобразени със стратегиите,  прогнозите, 

програмите и плановете за развитие на  общината и областта 

и заявките на работодателски организации, работодатели. 

 

Областен 

управител,  

кмет на община 

РУО, училищата м. декември 

6. Обобщаване получените становища и информация  по 

отношение на специалности, предложени за дуална, вечерна 

и задочна форми на обучение, защитени специалности и 

специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран 

недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени 

на пазара на труда професии и специалности от професии; 

 

Началник РУО Началник РУО; 

ст. експерт ПОО;  

ст. експерт ИО/АИ 

м. декември 

7. Подпомагане дейностите на неспециализираните училища 

по планиране  на ДПП за достигане на областно ниво на 

целевите стойности на местата в STEM профили и професии 

и повишаване дела на приетите ученици на места по 

държавния план-прием в VIII клас в професионалните 

гимназии и в паралелките с професионална подготовка с 

минимум 2 процентни пункта, чрез иницииране и 

организиране на срещи. 

 

Началник РУО Началник РУО; 

ст. експерт ПОО;  

ст. експерт ИО/АИ; 

директорите на 

училища с ДПП и 

ДДПП 

м. декември 

8. Обсъждане необходимостта от утвърждаване на места по 

ДДПП, съвместно с професионалните и профилирани 

гимназии и средни училища за обучение по съответните 

професионални направления и профили; 

 

Началник РУО; 

ст. експерт ПОО;  

 

Директорите на 

професионалните и 

профилирани 

гимназии и средни 

училища  

м. декември 

9. Представяне на началника на РУО мотивирани предложения 

за ДПП и/или  за ДДПП с брой на местата, с брой  паралелки 

по профили и/или специалности от професии и по форми на 

обучение при условията и по реда на държавния 

образователен стандарт за организацията на дейностите в 

училищното образование и при спазване на държавните 

образователни стандарти за финансиране на институциите и 

Директорите на 

обединените 

училища, 

професионалните 

гимназии, 

профилираните 

гимназии, 

РУО 15 януари 
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за физическата среда и информационното и библиотечното 

осигуряване на детските градини, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие; 

 

средните училища  

II. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ и ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПЛАН- ПРИЕМ  

II.1. Съгласуване 

1.  Съгласуване на ДПП и ДДПП с финансиращия орган Началник РУО Кмет на община м. януари 

2.  Изготвяне на обобщено предложение за ДПП и ДДПП за 

цялата област, за броя на паралелките, броя на учениците в 

тях и вида на профилите и специалностите от професии, по 

форми на обучение 

 

Началник РУО Началник РУО; 

ст. експерт ПОО;  

ст. експерт ИО/АИ 

До 1 

февруари 

3.  Обсъждане на ДПП и ДДПП в Комисията по заетостта към 

областния съвет за развитие  

Областен 

управител 

Началник РУО 

Комисията по 

заетостта към 

областния съвет за 

развитие 

До 15 

февруари 

4.  Представяне на министъра на образованието и науката 

обобщеното предложение за ДПП и  за ДДПП 

 

Началник РУО Комисия от МОН,  До 1 март; 

II.2. Утвърждаване 

1.  Публикуване проекта на заповед за утвърждаване на ДПП и 

ДДПП  за всички училища в областта за обществено 

обсъждане; 

 

Началник РУО ст. експерт ПОО;  

ст. експерт ИО/АИ 

м. март  

2.  Обявяване на  електронната  страница на съответното РУО 

на свободните места в училищата, осъществяващи обучение 

във втори гимназиален етап за продължаване на обучението 

на учениците в X клас от обединените училища, за които не 

е утвърден ДДПП и контролиране публикуването на 

информацията на интернет страницата на приемащите 

училища. 

Началник РУО 

Директорите на 

приемащите 

училища 

Ст. експерт ПОО;  

Директорите на 

обединените и 

приемащите училища 

м. март 
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3.  Отразяване на приетите в хода на общественото обсъждане 

промени в ДПП и ДДПП 

Началник РУО Заинтересованите 

страни 

м. април  

4.  Утвърждаване на приема за неспециализираните училища с 

национално значение 

Министър на 

образованието и 

науката 

Директорите на 

неспециализираните 

училища с 

национално значение 

До 30 април 

5.  Утвърждаване на  ДПП за общинските профилирани и 

професионални гимназии, за държавните професионални 

гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в 

средните училища и професионалните гимназии и за 

паралелките с професионална подготовка в обединените 

училища, в средните училища и в профилираните гимназии 

и на ДДПП за учениците от обединените училища, 

кандидатстващи за втори гимназиален етап. 

 

Началник РУО Училищата с ДПП и 

ДДПП 

До 30 април 

6.  Публикуване на електронната страница на РУО на 

утвърдения ДПП и ДДПП за всички училища в областта  и 

информиране МОН за утвърдения ДПП и ДДПП. 

 

Началник РУО ст. експерт ПОО;  

ст. експерт ИО/АИ 

До 3 май 

7.  Публикуване на електронната страница на училището на 

утвърдения ДПП и/или ДДПП. 
Директорите на 

училищата с ДПП 

и/или ДДПП 

 м. май 

III. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ КАМПАНИИ 

ІІІ.1. На регионално ниво 

1.  Подпомагане дейностите по кариерно ориентиране на 

учениците, по организирането на мероприятия с всички 

заинтересовани страни, по посещение на ученици в 

предприятия и професионални гимназии и на 

представителите на фирмите в училищата; 

 

Началник РУО 

ст. експерт ПОО;  

директорите на 

училищата, 

общини 

Професионални 

гимназии, ученици- 

V-VІІ клас, фирми, 

кариерни 

консултанти, 

родители 

октомври- 

май 
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2.  Организиране на комуникационни кампании на различни 

нива – регионални и общински, с участието на всички 

заинтересовани страни – местната власт, регионални 

структури на Агенция по заетостта, работодателски 

организации, синдикални организации, общественици, 

неправителствени организации, личности с влияние и 

авторитет; 

 

Началник РУО 

ст. експерт ПОО;  

директорите на 

училищата 

Всички 

заинтересовани 

страни 

октомври- 

май 

3.  Установяване на партньорски отношения с училищата, 

планирали ДПП и ДДПП, участие във форуми с 

професионалните гимназии и други срещи и дискусии по 

планиране на прием по профили и специалности, 

ориентирани към потребностите на бизнеса на национално и 

местно ниво, вкл. на приема в дуална форма на обучение и 

при планиране на приема в защитени специалности и 

специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара 

на труда; 

 

Работодатели 

Директори на 

училища с ДПП и 

ДДПП 

Заинтересованите 

страни 

октомври- 

май 

4.  Организиране и участие в различни  инициативи за 

популяризиране на предприятията и професиите, като Дни 

на отворените врати на регионално и местно ниво; 

посещения на свои представители за представяне на 

професии / предприятия / продукти / иновации в училищата. 

 

Работодатели, 

РУО 

Училища с ДПП,  

ученици- V-VІІ клас, 

фирми, кариерни 

консултанти и други 

заинтересовани 

страни 

октомври- 

май 

ІІІ.2. На училищно ниво 

1.  Организиране на срещи, кръгли маси, Дни на отворените 

врати или други инициативи за учениците и родителите, за 

представяне на училището и изучаваните специалности от 

професии и/или профили; 

 

Директор на 

училище, което 

планира ДПП и 

ДДПП 

Ученици, родители, 

кариерни 

консултанти,  

октомври- 

май 

2.  Провеждане на различни събития с участието на 

ръководствата на фирмите и/или техните представителни 

организации за популяризиране на възможностите за дуално 

Директор на 

училище, което 

планира ДПП и 

Училища с ДПП,  

ученици- V-VІІ клас, 

фирми, кариерни 

октомври- 

май 
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обучение и за търсените от работодателите професии (вкл. 

защитени специалности и специалности от професии с 

очакван недостиг от специалисти на пазара на труда), които 

да се предложат за държавен план-прием; 

 

ДДПП; 

Работодатели 

консултанти и други 

заинтересовани 

страни 

3.  Провеждане на дейности за кариерно ориентиране за 

учениците V-VІІ клас съвместно с професионалните 

гимназии; участие в информационните кампании, 

организиране на срещи с родители, посещения в 

професионални гимназии и в предприятия  „Отворени 

врати“ и други инициативи за информиране на учениците за 

възможностите им за образование и обучение след VII клас. 

 

Директор на 

училище, което 

осъществява 

обучение на 

ученици от VІІ 

клас  

Училища с ДПП,  

ученици- V-VІІ клас, 

фирми, кариерни 

консултанти и други 

заинтересовани 

страни 

октомври- 

май 

 


