
ИНФОРМАЦИЯ  

за дейностите по приемането на ученици след завършено основно 

образование за учебната 2020 – 2021 година на   

 

І . Обща информация  

За участие в държавния план-прием в VІІІ клас учениците, успешно 

завършили 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;  

 

Заявлението и документите се подават на места, определени от 

началника на регионалното управление на образованието, както и по 

електронен път. Информацията за местата за подаване на документите 

и електронната платформа за кандидатстване ще бъде предоставена 

допълнително. 

При подаване на копията на документите за участие в приема 

учениците  представят оригиналите им за сверяване на място от 

длъжностните лица.  

 Класирането се извършва централизирано на областно ниво от 

комисия в регионалното управление на образованието в три етапа. 

 Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране. 

 След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е 

изтеглил документите си, не запазва мястото си. 

 

В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не 

променят и не пренареждат желанията си. 

В третия етап на класиране участват ученици, които: 

1. не са приети; 

2. не са кандидатствали до момента. 

При записване учениците предоставят: 

1. Свидетелство за основно образование 

2. Снимка – 1 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ.  График на дейностите   

 

Вид дейност Срок 

 

Подаване на документи за участие в приема на 

ученици по  Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

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. 

Утвърждаване на осъществения държавен план-

прием 

до 14 септември 2020 

г. 

 

 

 

 

 

 


