
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС 

В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД НА МЕСТА ПО 

ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 І. Подаване на документи за участие в първи и трети етап на класиране при 

кандидатстване на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. 

За да продължат образованието си в осми клас, учениците задължително подават 

заявления за участие в класиране, независимо от техните резултати от НВО по БЕЛ и по 

математика. 

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране – 03.07.2020 г. – 

07.07.2020 г.  

Подаването на документи за участие в първи и трети етап на класирането на 

учениците, завършили основно образование (VІІ клас), се извършва 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 която се е явявал на изпитите 

от НВО) с входящ номер 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. Можете да го прикачете 

чрез бутон „Прикачване на медицинско свидетелство  (PDF)“, като системата изисква 

файлът да е във формат PDF и да не е по-голям от 2 МВ.  

Желанията се въвеждат директно чрез код на паралелка или чрез избор от меню.  

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. 

Инструкция за онлайн кандидатстване е достъпна в платформата за приема чрез 

профила на всеки ученик.  

2. Подаване на документи за участие в първо и трето класиране в училище: 



Всички основни, обединени и средни училища, профилирани и професионални 

гимназии на територията на област Благоевград, са определени със заповед №РД-06-

304/19.06.2020 г. на началника на РУО – Благоевград, да приемат документи за участие в 

първо и трето класиране.  

Работното време на служителите в училищата, които ще въвеждат желанията на 

учениците, е определено, както следва: 

a. За участие в първи етап на класиране: 

- 03.07.2020 г. - от 08.00 до 18.00 часа; 

- 06.07.2020 г.  - от 08.00 до 18.00 часа; 

- 07.07.2020 г.  -  от 08.00 до 18.00 часа;  

б.       За участие в трети етап на класиране: 24.07.2020 г. и 27.07.2020 г., от 08.00 

до 18.00 часа. 

За участие в държавния план- прием в VIII клас учениците, успешно завършили 

VII клас, подават следните документи:  

- заявление за участие в класиране по образец с подредени желания; 

- копие на свидетелство за завършено основно образование - за ученици от 

училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на 

кандидатстването; 

- 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 които не 

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

от училища от друга област; 

- медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - 

за кандидатстващите за специалности от професии 

- 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 и по математика и/или по допълнителните 

учебни предмети, за които се провежда национално външно оценяване в съответната 

учебна година; 



- 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. за организация 

на дейностите в училищното образование.  

При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им 

за сверяване на място от длъжностните лица. 

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. В училищната сграда учениците и 

родителите трябва да бъдат с маски или шлем. Учениците подават заявлението заедно с 

родител, който трябва да представи документ за самоличност на длъжностното лице, 

приемащо заявлението. 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. 

При кандидатстване за специалност от професия е необходимо да се сканира и 

прикачи медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.  

II. Посочване на желания: Няма ограничения относно броя на въведените желания, 

като системата следи да не се допуска дублирани паралелки. 

Важно е да знаете, че алгоритъмът ще Ви класира на най-горното възможно желание 

(паралелка), за което Ви достига бал и не е необходимо да се опитвате да подреждате 

желанията по друг критерий освен Вашия личен избор.  

III. График на дейностите: 

Списъците с приетите ученици на първо класиране ще бъдат обявявани до 13.07.2020 

г.  Учениците, които не са класирани в нито една от паралелките, за които са 

кандидатствали на първи етап, участват във втори етап на класиране автоматично.  

Записването на учениците, приети на първи етап от класирането или подаването на 

заявления за участие във втори етап е до 16.07.2020 г. Класираните на първи етап ученици 

се записват в училището, в което са класирани. Учениците, които желаят да участват във 

втори етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на първи 

етап . Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо класиране само ако 

не бъдат класирани на по-предно свое желание.  



До 20.07.2020 г. се обявяват списъците на приетите на втори етап на класиране.  

До 22.07.2020 г. е срокът за записване на учениците, приети на втори етап на 

класиране. 

В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са 

кандидатствали до момента. Кандидатства се само за останалите свободни места. 

Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е във времето 24.– 27.07.2020 

г.  от 08.00 до 18.00 часа във всички основни, обединени и средни училища и профилирани 

и професионални гимназии на територията на областта или онлайн.  

 До 29.07.2020 г. се обявяват списъците с приетите ученици на трети етап на 

класиране, а записване на приетите ученици на трети етап на класиране е на 30.07.2020 г. в 

училището, в което е класиран.  

 

За допълнителна информация:  

тел: 073/885266  - Владимира Караджова, старши експерт по ОСО   

тел: 073/885269  - Марина Войнова, старши експерт по АИ 


