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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ДОБРИЧ 
гр. Добрич 9300, пл. „Свобода” №5, ет 3, п.к. 153, тел. 058 602307; факс: 058 605467; 

www.ruodobrich.bg  ; e-mail: riodobrich@gmail.com; rio_dobrich@mail.bg 

 

 
И Н Ф О Р М А Ц И Я  

 

за организация на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните 

училища по държавен план прием за учебната 2021 / 2022 година съгласно чл. 54, ал. 3 от 

Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

 

 

І.  Изисквания към учениците, кандидатстващи след завършен VІІ клас:  

      1.  Да завършват основно образование (VІІ клас) в годината на кандидатстване; 

      2.  Да не са по възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване; 

      3.  За места определени с държавния план-прием  в ⅤⅠⅠⅠ клас, могат да кандидатстват и 

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

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

на Наредба №11 / 01.09.2016 г. за оценяване резултатите от обучението на учениците; 

      4. Специалностите от професии, за които кандидатстват, да не са противопоказни на 

здравословното им състояние. 

 

ІІ. Обявяване на резултатите от положените изпити  

      - от НВО по Български език и литература и по Математика – до 28 юни 2021 г.;  

      - от изпитите за проверка на способностите – до 25 юни 2021 г.; 

      Учениците могат да проверят резултатите си и в електронната система на МОН - 

http://priem.mon.bg, като въведат входящ номер и идентификационен код от служебната си 

бележка за явяване на изпити. 

       Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят по служебен път в 

електронната система. 

       Със Заповед № РД 06-103 / 26.04.2021 г. на началника на РУО – Добрич са определени по 

училища: броят на паралелките за прием в ⅤⅠⅠⅠ клас, броят на местата в тях, профилите и 

специалностите от професии, начина на балообразуване и начина на изучаване на първи чужд 

език. Заповедта и приложенията към нея са публикувани на електронната страница на РУО – 

Добрич, секция „План-прием“. 

 

ІІІ. Бал за класиране 

       1. Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се формира като 

сбор от следните елементи: 

        - броя точки от НВО по Български език и литература и по Математика. По решение на 

педагогическите съвети на съответните училища се определя вариант на балообразуване 

съгласно чл. 57, ал. 3 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. Вариантът на балообразуване за всяка 

паралелка е посочен в заповедта за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2021 / 

2022 година (Заповед № РД 06-103 / 26.04.2021 г. на началника на РУО – Добрич); 

       - оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в 

Раздел А (задължителна подготовка) от учебния план за VІІ клас, определени от педагогическия 

съвет и превърнати по скала в точки в съответствие ДОС за оценяването на резултатите от 

обучението на учениците.   
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      2. Балът за класиране на учениците след завършено основно образование в паралелките, за 

които се провежда изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от следните 

елементи: 

       - броя точки от НВО по Български език и литература и по Математика; 

       - удвоения резултат от изпита за проверка на способностите; 

       - оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в 

Раздел А (задължителна подготовка) от учебния план за VІІ клас, превърнати по скала в точки. 

Балообразуващите учебни предмети са определени с решение на педагогическите съвети на 

съответните училища и са посочени в заповедта за утвърждаване на държавен план-прием за 

учебната 2021 / 2022 година (Заповед № РД 06-103 / 26.04.2021 г. на началника на РУО – 

Добрич); 

        Балът на ученик, който не се е явил на изпит от НВО по Български език и литература 

и/или по Математика, се формира, като резултатът от изпита по предмета, по който не се е 

явил, се приема за 0 (нула) точки. 

        Класирането за прием на ученици в VІІІ клас за профилирани паралелки, както и за 

специалности от професии, е централизирано на областно ниво. Класирането се извършва 

по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.        

       Класирането се извършва на три етапа. След всеки етап на класиране ученикът, който 

се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си. 

 

ІV. Първи етап на класиране 

              1. Подаване на документи - от 5 юли 2021 г. до 7 юли 2021 г. вкл., учениците подават 

заявление (по образец) до председателя на областната комисия към РУО за участие в първи етап 

на класиране за приемане в VІІІ клас. В заявлението си учениците подреждат по желание 

профили и специалности от професии, за които отговарят на условията за балообразуване. 

Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно и обмислено. 

Подреждането на паралелките/училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо 

към по-малко желаните профили и специалности от професии. За едно желание се смята 

кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено 

училище. Броят на заявените желания е неограничен, важно е тяхното подреждане.  

       Подаването на заявление за участие в първи и в трети етап на класиране се осъществява само 

по електронен път (online). 

       Вариантите за подаване на заявление са два: 

• Първи вариант – самостоятелно подаване (от родител и ученик) 

       Осъществява се без чуждо съдействие от всяко устройство с достъп до интернет, по което и 

да е време от денонощието, в определените срокове за подаване на документи. Всеки ученик има 

персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за 

достъп, който е посочен в служебната бележка с резултатите от изпитите.  

       За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното в 

електронната страница на РУО – Добрич указание.  

• Втори вариант – със съдействието на училище гнездо 

Определените училища-гнезда за област Добрич са, както следва: 

- ОУ „Христо Смирненски”, гр. Добрич, ул. „Отец Паисий” № 17; 

      -  ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Балчик, ул. „Христо Ботев” № 6; 

      - ОУ „Йордан Йовков”, гр. Каварна, ул. „Кирил и Методий” № 17; 

      - ПГТО „Дочо Михайлов”, гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 81;       

      Работно време на комисиите в училищата-гнезда: от 8,00 до 18,00 часа. В посочените 

училища-гнезда могат да се подават заявления от всички кандидатстващи, независимо от 

това къде живеят, къде са завършили ⅤⅠⅠ клас или къде желаят да продължат 

образованието си в областта. 
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     Необходими документи при подаване на заявление в училище гнездо:  

     - Заявление за участие в класиране (по образец); 

     - Служебна бележка за резултати от положените изпити за проверка на способностите – за 

кандидати от други области; 

     - Копие от свидетелство за завършено основно образование – за ученици от друга област и за 

ученици, които са придобили основно образование преди годината на кандидатстване; 

     - Копие от удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в 

чужди държави по чл. 55, ал. 2; 

     - Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ (личен) лекар на 

ученика, с което се удостоверява, че заявените като желания специалности от професии не са 

противопоказни за здравословното им състояние (за кандидатите за специалности от 

професии);  

        При подаване на копията от документи, учениците представят оригиналите им за 

сверяване на място от длъжностните лица. 

        НИКОЙ НЯМА ПРАВА: 

- ДА ЗАДЪРЖА ДОКУМЕНТА ВИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ! 

- ДА ПОДАВА ДОКУМЕНТИ ВМЕСТО ВАС ! 

- ДА ВИ ПРИНУЖДАВА И ИЗНУДВА В ИЗБОРА НА УЧИЛИЩЕ И ПАРАЛЕЛКИ, 

КАКТО И ЗА РЕДА НА ПОДРЕЖДАНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА ВИ ! 

 

         2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране (по входящ 

номер): до 13 юли 2021 г. вкл. Резултатите от класирането могат да бъдат проверени в 

електронната система на МОН: http://priem.mon.bg. 

 

V. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за 

участие във втори етап на класиране – до 16 юли 2021 г. вкл. в училището, в което са 

приети. 

          1. Учениците се записват в VІІІ клас в училището, в което са приети, като подават следните 

документи: 

          - Заявление до директора на училището (по образец); 

          - Оригинал на свидетелството за основно образование; 

          - Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на 

ученика (за приетите за специалности от професии); 

          Ако кандидатът е приет по първо желание и не се запише в рамките на посочените 

срокове, губи мястото си и ще може да участва в трети етап на класиране с ново заявление, 

в което пренарежда желанията си съобразно свободните места!!!!! 

          Ако кандидатът е приет по второ или следващо желание, но не се запише, а желае да 

участва във втори етап на класирането, подава заявление за участие във втори етап на 

класиране, без да има право да пренарежда желанията си и може да се класира на мястото 

си от първо класиране, или по по-предно свое желание. Заявлението за участие във втори 

етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е класиран на първи етап. 

          Учениците, които не са приети (класирани) на първи етап на класиране участват 

автоматично във втория етап на класиране. 

          2. Обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране: до 20 юли 2021 г. 

Резултатите от класирането могат да бъдат проверени в електронната система на МОН: 

http://priem.mon.bg. 

          3. Приетите на втори етап на класиране ученици се записват в училището, в което са 

класирани до 22 юли 2021 г. вкл. Незаписалите се в рамките на посочения срок ученици 

губят мястото си, на което са класирани.  

http://priem.mon.bg/
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          4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на 

класиране: на 23 юли 2021 г. Незаетите места по паралелки ще бъдат обявени на електронната 

страница на РУО – Добрич, както и в електронната система на МОН:  http://priem.mon.bg. 

 

VІ.  Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране: 

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

или не са кандидатствали до момента. Те могат да кандидатстват за обявените незаети 

места след втори етап на класиране.  

         1. Заявления за участие в трети етап на класиране се подават на 26 юли и 27 юли 2021 г. 

вкл.  

         Учениците подават заявление (по образец) до председателя на областната комисия към РУО 

за участие в първи етап на класиране за приемане в VІІІ клас. В заявлението си учениците 

подреждат желанията си, съобразно обявените незаети места след втори етап на класиране. 

Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно и обмислено. 

Подреждането на паралелките/училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо 

към по-малко желаните профили и специалности от професии. За едно желание се смята 

кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено 

училище. Броят на заявените желания е неограничен, важно е тяхното подреждане.  

       Вариантите за подаване на заявление са два: 

• Първи вариант – самостоятелно подаване (от родител и ученик) 

       Осъществява се без чуждо съдействие от всяко устройство с достъп до интернет, по което и 

да е време от денонощието, в определените срокове за подаване на документи. Всеки ученик има 

персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за 

достъп, който е посочен в служебната бележка за явяване на изпити, както и с резултатите от 

изпитите.  

      За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното в 

електронната страница на РУО – Добрич указание.  

• Втори вариант – със съдействието на училище гнездо 

Определените училища-гнезда за област Добрич са, както следва: 

- ОУ „Христо Смирненски”, гр. Добрич, ул. „Отец Паисий” № 17; 

- ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр. Балчик, ул. „Христо Ботев” № 6; 

- ОУ „Йордан Йовков”, гр. Каварна, ул. „Кирил и Методий” № 17; 

- ПГТО „Дочо Михайлов”, гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух” № 81; 

     Работно време на комисиите в училищата-гнезда: от 8,00 до 18,00 часа. 

 

     Необходими документи при подаване на заявление в училище гнездо:  

- Заявление за участие в класиране (по образец); 

- Служебна бележка за резултати от положените изпити за проверка на способностите – за 

ученици от други области; 

- Копие от свидетелство за завършено основно образование – за ученици от друга област и 

за ученици, които са придобили основно образование преди годината на кандидатстване; 

- Копие от удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в 

чужди държави по чл. 52, ал. 2; 

- Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар на ученика, с 

което се удостоверява, че заявените като желания специалности от професии не са 

противопоказни за здравословното им състояние (за кандидатите за специалности от 

професии);  

        При подаване на копията от документи, учениците представят оригиналите им за 

сверяване на място от длъжностните лица. 
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        2. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране на 29 юли 2021 г. 

Резултатите от класирането могат да бъдат проверени в електронната система на МОН: 

http://priem.mon.bg. 

 

        3. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране до 30 юли 2021 г. вкл. в 

училището, в което са приети. 

 

        4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на 

класиране до 02 август 2021 г. на информационното табло в РУО - Добрич. Незаетите места по 

паралелки ще бъдат обявени и на електронната страница на РУО – Добрич, както и в 

електронната система на МОН:  http://priem.mon.bg. 

 

        5. Попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записването на учениците 

се определя от директора на приемащото училище и е в срок до 10 септември 2021 г. вкл., като 

за тях могат да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията на т. І (1,2,3). 

  

        6. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием – до 14 септември 2021 г. 

 

        За допълнителна информация кандидат-гимназистите и техните родители/настойници могат 

да се обръщат към училищното ръководство на училището, в което се обучават или на  

училището, в което са избрали да кандидатстват. 

        В Регионално управление на образованието – Добрич, информация по приема на ученици в 

VІІІ клас може да получите на място или на тел. 058 602307; 

        Допълнителна информация относно приема на ученици в VІІІ клас (статистика, незаети 

места, съобщения) ще бъде изнасяна своевременно на електронната страница на РУО – Добрич. 

 

        Всички дейности свързани с подаване на документи в училищата-гнезда и записването 

на учениците в училищата се осъществяват при стриктно спазване на действащите 

противоепидемични мерки. 

 

 

Успех на всички кандидат-гимназисти! 

 
РУО - ДОБРИЧ 

 

 

 

http://priem.mon.bg/

