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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС В 

НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ВАРНА НА МЕСТА ПО 

ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

І. Подаване на документи за участие в първи и трети етап на класиране.  
Подаването на документи за участие в първи и трети етап на класирането на учениците, 

завършили основно образование (VІІ клас), се извършва само по електронен път. Подаването 

може да стане от следните места: 

1. От дома или друго място. 

Учениците и родителите могат да подадат самостоятелно документите по електронен път 

от вкъщи или друго място. За целта се влиза в платформата https://priem.mon.bg (която е изписана 

на вече получената от ученика служебна бележка) с ЕГН и код за достъп (наличен на служебната 

бележка). При кандидатстване за специалност от професия е необходимо да се  прикачи 

медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика (двете страни на 

медицинското свидетелство да се поставят в един общ файл, защото платформата не позволява 

прикачването на два файла).  

Препоръчително е да се използва този начин за подаване на документите, за да се избегне 

контактът с други лица поради все още усложнената ситуацията с коронавируса COVID-19, както 

и възможността да се подадат по всяко време на денонощието в посочения период.  

   

2. В училищата (центрове, гнезда), определени да приемат документи на ученици, 

завършили основно образование, за участие в класирането. 

Документи на ученици за участие в класиранията ще могат да се подават и в следните 

училища от град Варна - ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Цар Симеон І“, СУ „Св. Климент 

Охридски“, СУЕО „Ал. Сл.  Пушкин“, Професионална техническа гимназия, както следва: 

 

СУЕО „Ал. С. Пушкин",  

гр. Варна, ул. „Проф. Николай Державин" №12 

ОУ „Цар Симеон І“,  

гр. Варна, ул. „Неофит Бозвели“ № 33 

Училищата от община Долни чифлик Училищата от община Провадия 

СУЕО "Ал. С. Пушкин", гр. Варна Училищата от община Девня 

ОУ "В. Априлов", гр. Варна ОУ "Цар Симеон І", гр. Варна 

ОУ "П. Р. Славейков", гр. Варна ОУ "Васил Друмев", гр. Варна  

СУ "Д. Дебелянов", гр. Варна СУ "Елин Пелин", гр. Варна 

СУ за ХНИ "К. Преславски", гр. Варна ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Варна 

ЧОУ "Малкият принц", гр. Варна ОУ "К. Арабаджиев", гр. Варна 

ОУ "Отец Паисий", гр. Варна ОУ "Св. Иван Рилски", гр. Варна 

ОУ "Хр. Смирненски", с. Тополи СУ "Гео Милев", гр. Варна 

ЧСУ "Мечтатели", гр. Варна ОУ "Ч. Храбър", гр. Варна  

 ОУ "Св. Кл. Охридски", с. Константиново  

 Училища от други региони 

            

 

https://priem.mon.bg/
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ОУ „Добри Чинтулов",  

гр. Варна, ул. „Милосърдие" № 12 

СУ „Св. Климент 

Охридски",  

гр. Варна, ул. „Михаил Колони" № 10  

Професионална техническа 

гимназия, гр. Варна,  

бул. „Сливница" № 158А 
Училищата от община Аксаково Училищата от община Дългопол Училищата от община Вълчи дол 

Училищата от община Ветрино Училищата от община Аврен Училищата от община Белослав 

ОУ "Д. Чинтулов", гр. Варна СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Варна Училищата от община Суворово 

І ОУ "Св. княз Борис І", гр. Варна ОУ "З. Стоянов", гр. Варна Училищата от община Бяла 

ОУ "Св. П. Евтимий", гр. Варна ОУ "Г. С. Раковски", гр. Варна ОУ "Иван Вазов", гр. Варна 

СУ "П. Кр. Яворов", гр. Варна МГ "Д-р П. Берон", гр. Варна ІІІ ОУ "А. Кънчев", гр. Варна 

ІІ ОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Варна НУИ "Д. Христов", гр. Варна ОУ "Йордан Йовков", гр. Варна 

ОУ "Антон Страшимиров", гр. Варна ОУ "П. Волов", гр. Варна  ОУ "Д. Войников", с. Каменар 

ОУ "Стоян Михайловски", гр. Варна ЧОУ "Аз съм българче", гр. Варна СУ "Н. Геров", гр. Варна 

СУ "Н. Бозвели", гр. Варна  СУ "Г. Бенковски", гр. Варна  

  ОУ "Ст. Караджа", гр. Варна 

  СУ "Л. Каравелов", гр. Варна 

  ОУ "Христо Ботев", гр. Варна 

Комисии в посочените пет училища ще приемат документите на учениците. Те подават на 

хартиен носител заявление с подредените желания заедно с родител, който трябва да представи 

документ за самоличност на длъжностното лице, приемащо заявлението. При попълване на 

заявлението родителят ползва собствен химикал. Член на комисия ще въведе електронно в 

съответната платформа желанията от хартиеното заявление. При кандидатстване за специалност 

от професия е необходимо да се представи на комисията медицинско свидетелство, издадено от 

общопрактикуващия лекар на ученика. 

Работното време на комисиите ще бъде от 09.00 часа до 17.00 часа. Не работят в събота и 

неделя.   

3. От училището, в което учениците са завършили основно образование (VІІ клас). 

Учениците и родителите могат да подават документите за участие в класирането по 

електронен път и в училищата, в които са завършили основно образование (VІІ клас), където 

определено от директора лице ще ги подпомага при въвеждане на желанията. При 

кандидатстване за специалност от професия е необходимо да се сканира и прикачи медицинско 

свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. 

Независимо от мястото на подаване на документите, за всеки ученик може да се 

подаде само едно заявление.  

ІІ. Изисквания към учениците, завършили основно образование, за 

участие в държавния план-прием в VIII клас. 
За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас могат да кандидатстват:  

- ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на 

кандидатстването;  

- лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване; 

- ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са 

завършили клас, съответстващ наVII клас в България, който е признат при условията и по реда 

на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
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ІІІ. Документи, които се подават в училищата (центрове, гнезда), 

определени да приемат документи на ученици, завършили основно 

образование, за участие в класирането. 
За участие в държавния план-прием в VІІІ клас учениците, завършили основно 

образование (VІІ клас), подават до началника на регионалното управление на образованието 

следните документи: 

1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания. 

2. Копие на свидетелство за завършено основно образование - за ученици от училища от 

друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването; 

3. Копие от служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на 

олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по 

които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година - за ученици 

от училища от друга област. 

4. Копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на 

способностите. 

5. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за 

кандидатстващите за специалности от професии, независимо дали са в обединено училище, 

професионална гимназия, профилирана гимназия или средно училище, задължително се изисква 

медицинско свидетелство. 

6. Документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че 

ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на 

олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни 

предмети по чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10/01.09.2016 г., за които се провежда национално 

външно оценяване в съответната учебна година.  

 7. Копие на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища 

в чужди държави по чл. 55, ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. 

При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им за 

сверяване на място от длъжностните лица. 

 

ІV. Изисквания към медицинското свидетелство, издадено от 

общопрактикуващия лекар на ученика, за някои специалности от професии. 
1. За всяка специалност от професия, независимо дали е в обединено училище, 

професионална гимназия, профилирана гимназия или средно училище, задължително се изисква 

медицинско свидетелство.    

2. Учениците, кандидатстващи за специалностите „Корабоводене-морско“ от професията 

„Корабоводител“ и „Електрообзавеждане на кораби“ от професията „Електротехник“ във 

Варненска морска гимназия ”Св. Николай Чудотворец” - гр. Варна, трябва да имат нормално 

цветоусещане съгласно изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в 

Република България и Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на 

морските лица. 

3. За специалността „Очна оптика“ в Професионална гимназия по химични и хранително-

вкусови технологии „Дмитрий Ив. Менделеев“ – гр. Варна се изисква нормален слух, зрение и 

цветоусещане съгласно Наредба № 23/15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия 

„Техник по очна оптика“. 
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V. Изисквания, които трябва да се спазват, при подаване на документите 

в училищата (центрове, гнезда), определени да приемат документи на 

ученици, завършили основно образование, за участие в класирането.  
1. При подаване на документите в съответното училище трябва да се спазва задължително 

разстояние от 1 – 1,5 м между чакащите да ги подадат, както в двора на училището, така и при 

допускане в училищната сграда, в залата за попълване на заявлението и в залата за неговото 

подаване. 

2. В училищната сграда, в залата за попълване на заявлението и в залата за неговото 

подаване учениците и родителите трябва да бъдат с маски или шлем. 

 3. Учениците подават заявлението заедно с родител, който трябва да представи документ 

за самоличност на длъжностното лице, приемащо заявлението.  

4. При отсъствие на родител се изисква нотариално заверено пълномощно за лицето, което 

го представлява, упълномощеното лице трябва да представи документ за самоличност на 

длъжностното лице, приемащо заявлението. Копие от нотариално завереното пълномощно се 

прилага към заявлението.  

5. В заявлението си учениците подреждат по желание профилите и специалностите от 

професии, за които отговарят на условията за балообразуване. 

6. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от 

професия за всяко заявено училище. 

7. Всяко желание се вписва само на един ред. Броят на желанията за класиране не е 

ограничен. 

8. При условие, че кандидатът желае да впише повече желания от възможните полета в 

заявлението, попълва второ, на което вписва трите имена на ученика, ЕГН и входящия номер, 

желаните профили или специалности от професии, подписва се от ученика, родителя и от член 

на комисията, а на първия екземпляр на последния ред вписва текста  „продължава”. 

9. Ученикът поставяне знак „Z” след последното записано желание. 

10. В заявлението не трябва да се допускат корекции. Трябва да бъде попълнено четливо.  

11. Заявлението трябва да бъде подписано от ученика. Да се напишат име и фамилия на 

родител/настойник и същият да се подпише.  

12. Заявлението се подава от името на ученика и в заглавната част се вписват имената и 

личните данни на ученика, а не на родителя/настойника. 

13. Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област. За класиране 

в училищата на територията на всяко регионално управление на образованието се подава отделно 

заявление в съответното управление. 

14. Кодовете на паралелките се попълват от длъжностното лице, което приема 

заявлението. 

15. При несъответствие между текста на пълното наименование на училището, профила 

или специалността от професия и на кода, водещ е текстът. 

16. Член от комисията въвежда в портала желанията от подаденото от ученика и родителя 

заявление. Разпечатва го и го предоставя на родителя за подпис.  
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Родителят изписва върху копието следния текст: „Декларирам, че желанията са 

попълнените в посочения от мен ред“, след което добавя име и фамилия и се подписва.  

17. Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием места в 

VІІІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред. 

VІ. График на дейностите по приемането на ученици в VІІІ клас: 

Вид дейност Срок 

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране  03 – 07 юли 2020 г. 

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 

класиране   

до 13 юли 2020 г. 

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 

или подаване на заявление за участие във втори етап на 

класиране  

до 16 юли 2020 г. 

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 

класиране 

до 20 юли 2020 г. 

 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г. 

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след втори етап на класиране  

23 юли 2020 г. 

 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране  24 – 27 юли 2020 г. 

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 

класиране  

29 юли 2020 г. 

 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране  30 юли 2020 г. 

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след трети етап на класиране  

до 03 август 2020 г. 

 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и 

записване - определя се от директора  

до 10 септември 2020 г. вкл. 

 

 

VІІ. Участие на учениците във втори и трети етап на класиране.  
1. Във втория етап на класиране участват учениците, които: 

- не са приети; 

- са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление за 

участие във втори етап. 

Във втория етап на класиране учениците, които са приети по второ или следващо желание, 

но не са се записали и са подали заявление за участие във втори етап, се класират на мястото си 

от първия етап на класиране или на по-предно свое желание. 

 2. В третия етап на класиране участват ученици, които: 

- не са приети; 

- приети, но не са записани; 

- не са кандидатствали до момента. 

За участие в третия етап на класиране учениците подават по електронен път заявление до 

началника на регионалното управление на образованието по един от описаните по-горе начини, 

в което подреждат желанията си за обявените свободни места. 


