СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
“ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ” – гр. ВАРНА
З А П О В Е Д
№ РД-07-1119
от 24.06.2020 год.
На основание чл. 259, ал. 1-ва от ЗПУО, Заповед № РД 09- 2152 от 27.08.2019 год. на
министъра на образованието и науката и във връзка с писмо от РУО- Варна с вх. № УД-144019 от 23.06.2020 год., както и организацията по прием на ученици в неспециализирани
училища за учебната 2020/2021 год., съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 год. на МОН за
организацията на дейностите в училищното образование
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Класните ръководители на VIIа,б,в клас- Евгени Чобанов, Надежда Кънчева и Иванка
Вълканова незабавно да запознаят учениците си и техните родители с:
1. Възможните начини за подаване на документи за участие в първи и трети етап на
класиране;
2. Това, че кандидатстването се извършва само по електронен път;
3. Това, че определените училища- гнезда за Варна са: ОУ „Добри Чинтулов“, „ОУ Цар
Симеон I“, СУ „Кл. Охридски“, СУЕО „Ал. С. Пушкин“ и ПТГ. Учениците на СУ „П. Кр.
Яворов“ са определени да подават документи в ОУ „Добри Чинтулов“;
4. Работното време е от 9.00 ч. до 17.00 ч. в работните дни;
5. Това, че учениците и родителите на СУ „П. Кр. Яворов“ могат да подадат документи
и в СУ „П. Кр. Яворов“ в зала № 109 чрез служебно лице, определено от директора;
6. Това, че независимо от мястото на подаване на документите, всеки ученик може да
подаде едно, единствено заявление с подредени в него желания;
7. Това, че поради усложнената ситуация с COVID 19 и спазване на указанията да не се
събират много хора на едно място е твърде удобно родителите на учениците от СУ „П. Кр.
Яворов“ да подадат електронно заявление в обособения кабинет в СУ „П. Кр. Яворов“ или от
вкъщи.
8. Да информират учениците си и родителите им за всички изисквания към кандидатите
за участие в държавния план- прием 2020, а именно:
 всички ученици завършили основно образование в годината на кандидатстване
участват в държавния план- прием;
 Могат да кандидатстват лица, които не са по-възрастни от 17 год. навършени в
годината на кандидатстване.
 Да ги запознаят с изискванията към документите, които трябва да подадат:
- Заявление с подредени желания /по образец/;
- Копие на свидетелството за завършено основно образование- за ученици от
училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на
кандидатстване;
- Копие от служебната бележка за участие в национален или областен кръг на
олимпиада/ състезание по календара на МОН;
- Копие от служебната бележка за резултатите от положен изпит за проверка на
способностите;
- Медицинско свидетелство от общопрактикуващия лекар на ученика, в случай, че
ученикът кандидатства за специалност от професия.

Забележка: - Ученици, които кандидатстват за специалностите „Корабоводене- морско“ и „Ел.
обзавеждане на кораби“ във ВМГ „Св. Никола Чудотворец“ трябва да имат нормално
цветоусещане.
-. За специалността „Очна оптика“ в ПГХ и ХВТ „Дм. Менделеев“ се изисква
нормален слух, зрение и цветоусещане.
- За изброените специалности в медицинското свидетелство трябва да е налице
съответната информация.
- Необходимост да се представи документ, представен от МОН, ако ученикът е
класиран на I, II или III място национална олимпиада по БЕЛ/ Математика.
- Копие от удостоверението за признато образование, в случай, че ученикът е
завършил в чужбина.
Забележка: При подаване на копията на документите, учениците представят оригиналите им
за сверяване на място от длъжностните лица.
9. Това, че трябва да се спазват противоепидемичните мерки, в т.ч. и задължително
отстояние от 1- 1,5 м. между чакащите, както в сградата, така и в двора на училището.
10. В сградата ученици и родители влизат с предпазни маски/ шлем.
11. Учениците подават заявлението заедно с родител/ настойник, който трябва да
представи документ за самоличност на длъжностното лице, приемащо заявлението.
12. При отсъствие на родител, настойникът представя нотариално заверено пълномощно
на длъжностното лице, приемащо заявлението, както и копие от нотариално завереното
пълномощно, което се прилага към заявлението.
13. Учениците подреждат в заявлението си профилите и специалностите на професиите
според личните си предпочитания.
14. За едно желание се счита един профил или една специалност от професия.
15. Всяко желание се вписва само на един ред.
16. Броят на желанията за класиране не е ограничен.
17. При условие, че кандидатът желае да впише повече желания от възможните редове в
заявлението, попълва второ, на което вписва трите си имена, ЕГН, вх. №, желаните профили
или специалности от професии, подписва се от ученика, родителя и от член на комисията, а на
първия екземпляр, на последния ред вписва текст „Продължава“.
18. След последно записаното желание ученикът постова знак „Z“.
19. Заявлението трябва да бъде попълнено четливо и да не се допускат корекции;
20. Заявлението се подписва от ученика, от родителя/ настойника, който вписва името и
фамилията си.
21. В заглавната част на заявлението се вписват имената и личните данни на ученика, а
н на родител/ настойник.
22. При желание учениците могат да кандидатстват в повече от една област и в този
случай ученикът попълва толкова на брой заявления, в колкото области ще кандидатства.
Класирането става поотделно от РУО за всяка област.
23. Кодовете на паралелките се попълват от длъжностното лице, което приема
заявлението.
24. Ако при класиране се установи несъответствие между текста на пълното
наименование на училището, профила или специалността от професията и на кода, водещ
критерий е текстът.
25. Член на комисията въвежда в портала желанията от подаденото от ученика и
родителя заявление. Разпечатва го и го предоставя на родителя за подпис.
26. Учениците участват в класирането по определени в държавния план- прием места в
VIII клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване в низходящ ред.
II. Класните ръководители на VII клас- Евг. Чобанов, Н. Кънчева и Ив. Вълканова е
необходимо да създадат организация и да предприемат всички действия всеки ученик да подаде

