
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СТАРА ЗАГОРА 
НАЧАЛНИК  

 

ЗЗ ААППООВВ ЕЕ ДД   
 

№ 135 / 23.03.2011 г. 
 

На основание на чл.8, ал.1, т.22 от Правилника за устройството и дейността на регионалните  
инспекторати по образованието и чл. 3, ал. 1 от Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в 

държавни и в общински училища и във връзка с мотивирани предложения на директорите на училищата и 
Протокол на комисия от МОМН от 16.02.2011 г. с вх. № 575/17.02.2011 г. в РИО-Стара Загора 

 

ОБЯВЯВАМ 
  
1. Прием в непрофилирани паралелки за учебната 2011/2012г. в дневна форма на обучение, 

както следва: 
 

№ УЧИЛИЩЕ 
Срок на 
обучение 

Брой 
паралелки 

Брой 
ученици 

Ред на приемане на учениците 

1 СОУ ”Хр. Смирненски”, гр. Стара Загора 4 г. 1 29 

2. СОУ „Железник”, гр. Стара Загора 4 г. 1 26 

3. 
Гимназия „Акад. Петко Стайнов”,  
гр. Казанлък 4 г. 1 26 

4. СОУ “Христо Ботев”, гр. Павел баня 4 г. 1 29 

5. СОУ "Гео Милев", гр. Раднево 4 г. 1 26 

Конкурс по документи - общ успех 
от свидетелството за завършено 

основно образование 

  Общо за областта: 5 паралелки с 136 ученици 

 
2. Прием в непрофилирани паралелки за учебната 2010/2011 г. във вечерна форма на обучение, 

както следва: 

№ УЧИЛИЩЕ 
Срок на 
обучение 

Брой 
паралелки 

Брой 
ученици 

Ред на приемане на учениците 

1.  Вечерно СОУ „З. Стоянов”, гр. Ст. Загора 4 г. 2 60 

2. 
Гимназия “Акад. П. Стайнов”,  
гр. Казанлък 4 г. 1 30 

Конкурс по документи - общ успех 
от свидетелството за завършено 

основно образование 

  Общо за областта: 3 паралелки с 90 ученици 
 

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 11 от 28 март 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в 
общински училища в срок до 15 април 2011 г. утвърденият план-прием в непрофилирани паралелки в 
общински училища да бъде обявен в РИО-Стара Загора и в училищата.  

 
Настоящата заповед да се връчи на директорите на посочените училища за изпълнение и на 

директорите на училища, в които се обучават ученици в VIII клас, за свеждане на информацията до 
знанието на учениците и родителите им. 

Копие от заповедта да се изпрати за сведение на кметовете на общините в област Стара Загора. 
Контрол по изпълнението и възлагам на г-жа Ваня Димова, началник отдел ИОМД в РИО-Стара 

Загора.  
 
 

 СЕФАН ЧЕРГЕВ 
 НАЧАЛНИК НА РИО-СТАРА ЗАГОРА 


