
 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА  ОБРАЗОВАНИЕТО – ВРАЦА 

Враца, ул. “Софроний Врачански” № 6, тел. / факс 092 62 46 43 

 

Пътна карта на предстоящите дейности  за държавния план- 

прием /ДПП/  и на допълнителния държавен план-прием 

/ДДПП/ на регионално ниво 

1. Планиране и утвърждаване на държавния план- прием  

Дейност  Участници/ 

извършва се от: 

Организира 

/отговаря:  

Срок  

Изготвяне на анализ на изпълнението на 

ДПП за предходните 3 години, съгласно 

чл. 52, ал. 1, т 4. от Наредба № 10 / 2016 г. 

Училища, РУО Началник 

РУО 

септември 

Провеждане на пресконференция за 

представяне на реализирания държавен 

прием /ДПП/ 

Комисия по 

заетостта към ОСРР, 

директори на 

училища, бизнес, 

медии  

Областен 

управител,  

Началник 

РУО  

септември  

Събиране и обобщаване  на информацията 

за  записаните ученици, завършили 

основно образование по Приложение №1 

Училищата 

/основни, 

обединени и средни 

профилирани 

гимназии/ и справки 

от  НЕИСПУО 

Началник 

РУО 
септември 

Провеждане на информационен ден  

“Национални и регионални политики  при 

планиране и организиране на ДПП и на 

ДДПП за следващата учебна година“. 

Комисията  по 

заетостта към ОСРР, 

директори на 

училища, бизнес, 

медии  

Областен 

управител,  

Началник 

РУО 

ноември  

Публикуване  на електронната страница  

на РУО на списък на  неспециализираните  

профилирани  и професионални гимназии, 

средните  и обединените училища, които 

осъществяват държавен план-прием и  

информация за вида на профилите, 

специалностите по професии и брой 

ученици в тях на основание чл. 52, ал.1, 

т.6 от от Наредба № 10 / 2016 г. 

Училищата, които 

осъществяват ДПП; 
РУО 

Началник 

РУО  
до  

30 

ноември 

Предоставяне на информация за 

потребностите на работодателите от 

работна сила в областта пред Комисията 

Агенция по 

заетостта, 

работодатели, 

Областен 

управител 
ноември  



по заетост към ОСРР. бюрата по труда, 

комисията по 

заетост към ОСРР 

Изпращане на писма до  областната и 

общинските  администрации  с искане  за 

предоставяне на становища  за ДПП,  

съобразен със стратегиите,  прогнозите, 

програмите и плановете за развитие на  

общината и областта на основание чл.50, 

ал.1,т.2 от Наредба № 10/ 2016 г. 

областната и 

общинските  

администрации  

Началник 

РУО  
ноември  

Публикуване  на електронната страница  

на РУО  и/или изпращане на писма на 

вниманието на работодателските 

организации и работодатели с 

възможности за заявки за обучение по 

специалности от професии, на основание 

чл.50, ал.1, т. 3 от Наредба № 10/ 2016 г. 

работодателските 

организации и 

работодатели, РУО 

Началник 

РУО 

ноември 

Провеждане на работни срещи с бизнеса 

по професионални направления за 

обсъждане на необходимостта от кадри за 

областта и възможностите за дуално 

обучение. 

Работодателски 

организации, 

работодатели, 

директори на 

училища, РУО,  

общини, област  

Началник 

РУО, 

областен 

управител 

ноември- 

декември  

Провеждане на работни срещи с 

общинските администрации за определяне 

и балансиране на приема на територията 

на съответната община.  

Общинските 

администации, 

училищата от 

съответната 

община, 

работодатели, РУО 

и др.  

Началник 

РУО, 

областен 

управител 

ноември-

декември  

Информиране директорите на  училищата  

в областта за сроковете  и изискванията  

към оформянето на предложенията за 

държавния план- прием. 

Директорите на 

училища с държавен 

план-прием, РУО 

Началник 

РУО  

декември  

Предоставяне  на информация от 

работодателските организации и 

работодатели до училищата, РУО, 

областната и общинските администрации 

по отношение на необходимост от 

специалности за пазара на труда, вкл. 

дуално обучение, за паралелки с обучение 

по защитени специалности от професии, 

специалности от професии с доказан 

текущ или прогнозен недостиг от 

специалисти на пазара на труда на 

основание чл. 52, ал. 1, т 2. от Наредба № 

10 / 2016 г. 

Работодателски 

организации, 

работодатели 

Работодателс

ки 

организации, 

работодатели 

декември  



Предоставяне на училищата и на РУО 

становища за определения ДПП в 

съответната община,  съобразени със 

стратегиите,  прогнозите, програмите и 

плановете за развитие на  общината и 

областта и заявките на работодателски 

организации, работодатели. 

Областна и 

общински 

администрации 

Областен 

управител, 

кмет на 

община, 

Началник 

РУО 

декември  

Директорите на училищата представят на 

началника на РУО мотивирани 

предложения относно броя на 

паралелките, броя на местата, профилите 

и/ или специалноститеот професии по 

форми на обучение; предложенията на 

директорите относно броя на местата за 

обучение по специалности от професии се 

съгласуват с местен работодател или с местен 

орган на национално представителна 

организация на работодателите на основание 

чл.52, ал.1, т. 1 и т.2 от Наредба № 10/ 

2016 г. 

Директори на 

училища, кметове 

на общини, 

работодатели, 

работодателски 

организации 

Директори на 

училища 

до  

15 януари 

Изготвяне на експертни оценки от РУО по 

направени предложения за нови 

специалности от професии във връзка с 

изискването на чл.50, ал.1, т.5, т.6 и т.7 и 

ал.2 от Наредба № 10/ 2016 г. 

РУО по заповед на 

началника  

Началник 

РУО 

януари 

Началникът на РУО изготвя обобщено 

предложение за цялата област за броя на 

паралелките, броя на учениците в тях и 

вида на профилите и специалностите 

от професии по форми на обучение след 

съгласуване на предложенията на 

директорите със съответните общини и 

анализа на спецификата на областта на 

основание чл.52, ал.1, т. 3 от Наредба № 

10/ 2016 г. 

РУО, областен 

управител, кметове 

на общини 

Началник 

РУО 

до  

1 

февруари 

 

Началникът на РУО предоставя за 

съгласуване обобщеното предложение на 

ДПП и на ДДПП на комисията по 

заетостта към ОСРР на основание чл.52, 

ал.1, т. 4 от Наредба № 10/ 2016 г. 

Комисия по заетост 

към ОСРР 

Началник 

РУО 

до  

15 

февруари 

 

Началникът на РУО представя на 

министъра на образованието и науката 

обобщеното предложение на ДПП и 

ДДПП на основание чл.52, ал.1, т. 5 от 

Наредба № 10/ 2016 г. 

Комисия определена 

със заповед на 

министъра на 

образованието и 

науката 

Началник 

РУО 

до 1 март 

 

 

 

 

Началникът на РУО утвърждава ДПП за 

общинските профилирани и 

РУО Началник 

РУО 

до  

30 април 



професионални гимназии, за държавните 

професионални гимназии, за паралелките 

с профилирана подготовка в средните 

училища и професионалните гимназии и 

за паралелките с професионална 

подготовка вобединените училища, в 

средните училища и в профилираните 

гимназии и на ДДПП на основание чл.52, 

ал.2 от Наредба № 10/ 2016 г. 

На електронната страница на РУО се 

публикува утвърденият ДПП и ДДПП за 

всички училища в областта на основание 

чл.52, ал.3 от Наредба № 10/ 2016 г. 

РУО Началник 

РУО 

до 3 май 

 

 

На интернет страницата на училището се 

публикува утвърденият ДПП и ДДПП на 

основание чл.52, ал. 4 от Наредба № 10/ 

2016 г. 

 Училището Директор на 

училището 

май 

 

2. Информационнии комуникационни кампании 

Дейност  Участници/ 

извършва се от: 

Организир

а 

/отговаря:  

Срок  

Провеждане на Европейската седмица на 

професионалните умения 

 

Профилирани  и 

професионални 

гимназии, средните  и 

обединените 

училища с 

професионални 

паралелки, 

работодатели  и 

ученици от 5-7 клас 

РУО  -по 

график на 

училищата 

и фирмите  

октомври  

Провеждане на Европейската седмица на 

предприемачеството 
Профилирани  и 

професионални 

гимназии, средните  и 

обединените 

училища 

 РУО, 

училища 
ноември 

Провеждане на дейности по  кариерно 

ориентиране и консултиране 
Учениците от 

основни, средни  и 

обединени училища 

Училищата, 

РУО, ЦПЛР 

с кариерни 

консултанти 

октомври  

Провеждане на: 

✓ Ден на професиите; 

✓ Панорами на образованието по 

Профилирани  и 

професионални 

гимназии, средните  и 

РУО, 

училищата, 

фирми 

април, 

май, 

юни 



общини; 

✓ Дни на отворени врати в училища; 

✓ Дни на отворени врати във фирми; 

✓ Комуникационни кампании на 

РУО, общини и училища – 

тематични предавания по местните 

телевизии, рекламни филми в 

местните медии, рекламни 

материали и др. 

обединените 

училища с 

професионални 

паралелки, 

работодатели  и 

ученици от 7 клас и  

техните родители, 

медии 

Провеждане на класни и общи родителски 

срещи  

Профилирани  и 

професионални 

гимназии, средни, 

основни и обединени 

училища, 

работодатели, 

учениците  от VІІ 

клас и  техните 

родители, ЦПЛР с 

кариерни 

консултанти 

РУО, 

училищата, 

фирми 

декември-

май - юни 

 

 

Участници в планиране, организиране, утвърждаване и популяризиране на ДПП 

и на ДДПП на регионално ниво: 
 

Областна 

администрация   

 

Общински 

администрации 

Регионално 

управление 

на 

образованието 

Работодателски 

организации, 

работодатели 

Образователн

и институции 

Ученици и 

родители, 

медии 

Комисия по заетост 

към ОСРР в състав: 

▪ Областен 

управител 

▪ Кметове на 

общини 

▪ Началник на 

РУО 

▪ Директори на 

териториални 

звена 

▪ Работодателски 

организации 

▪ Кмет на 

община 

 

▪ Зам.-кмет, 

ресорен за 

образование 

 

▪ Експерти по 

образование в 

общината 

 

▪ Началник на 

РУО; 

 

▪ Началник на 

отдел 

„ОМДК“ 

 

▪ Експерти 

ОСО, ПОО, 

ИО 

▪ Национално 

представените 

работодателски 

организации; 

 

▪ Регионални ; 

 

▪ Браншови 

организации; 

 

▪ Работодатели; 

▪ Профилиран

и гимназии; 

▪ Професиона

лни 

гимназии; 

▪ Средни 

училища; 

▪ Основни 

училища; 

▪ Обединени 

училища 

▪ ЦПЛР с 

кариерни 

консултанти 

▪ Учениците 

от VІІ 

клас; 

 

▪ Техните 

родители и 

близки; 

 

 

▪ Медиите  

 

 

 

 


