
УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по 
НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на 
дейностите в училищното образование 

03.07 - 07.07.2020 г. вкл. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 
класиране. 

до 13.07.2020 г. вкл. 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 
или подаване на заявление за участие във втори етап на 
класиране. 

 до 16.07.2020 г. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 
класиране. 

до 20.07.2020 г. вкл. 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. до 22.07.2020 г. вкл. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 
места след втори етап на класиране. 

23.07.2020 г. 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 24.07 - 27.07.2020 г. вкл. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 
класиране. 

29.07.2020 г. 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 30.07.2020 г. 

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

03.08.2020 г. 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране 
и записване. 

определя се от директора 
на училището до 10.09.2020 

г. вкл. 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2020 г. вкл. 

 

Съгласно НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ: 

 

(10) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, се 

налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за 

завършена основна степен на образование, се прилага следната скала: 

1. отличен 6 се приравнява на 50 точки; 

2. много добър 5 се приравнява на 39 точки; 

3. добър 4 се приравнява на 26 точки; 

4. среден 3 се приравнява на 15 точки. 

(11) Скалата по ал. 10 не се прилага за превръщане на точките в оценки, когато оценката е 

изразена в точки. 

УЧАСТИЕ В ПЪРВИ/ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

От 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на 

класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас. 

Подаването може да стане по два начина: 

1. Електронно подаване на заявлението става от всеки компютър по всяко време без 

ограничения. 

Адресът е priem.mon.bg. Влизането е с входящия № и кода за достъп от служебната бележка 

за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището. 

Попълването става, като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-

желаните), избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание 

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

училище. Желателно е да попълните повече паралелки. Броят на желанията не е ограничен. Ако в 

http://priem.mon.bg/


желаните паралелки има специалности от професии, трябва да прикачите сканирано в pdf-формат 

медицинско свидетелство. 

След като попълните исканите от Вас паралелки, внимателно проверете попълненото 

заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете, и те са по реда на 

Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си. 

Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“. 

След това не можете да правите никакви промени и не можете да подавате друго заявление нито 

по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо. 

            2. Подаване на заявление в училище-гнездо става, като посетите което и да е гнездо на 

територията на област Кюстендил. За Дупница – ОУ „Христаки Павлович“. Всички училища в 

област Кюстендил, в които са се обучавали ученици в VII клас през учебната 2019/2020 г., ще 

приемат документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за 

организацията на дейностите в училищното образование.  Няма ограничения за подаване на 

заявления на място в училищата-гнезда за ученици от други области. Работното време е от 8:00 

до 18:00 часа без събота и неделя. 

Заявление можете да изтеглите от настоящия сайт и да попълните вкъщи на компютър или 

на ръка, а можете да получите бланка и в училището-гнездо и да го попълните там на място. 

Списъкът с паралелките за област Кюстендил ще е изложен в училищата-гнезда на 

достъпно място. 

На място в училищата-гнезда се подават заявления единствено за училищата от област 

Кюстендил. 

За училища, които не са на територията на област Кюстендил, може да се кандидатства 

online. 

            При отиването в училище-гнездо първо ще Ви бъде направена проверка в електронната 

система, дали не сте въвели електронно заявление. Ако се установи, че вече имате такова, друго 

заявление няма да Ви бъде прието. 

При условие че няма регистрирано заявление в електронната система, Вашето заявление на 

хартиен носител ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете – ще 

бъде само проверено. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за 

завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в заявлението Ви има паралелки със 

специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. 

След проверка от длъжностно лице оригиналът ще Ви бъде върнат. 

Следващата стъпка е заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще 

бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от 

родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира 

заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и 

ще Ви предостави единия. С това заявлението Ви е прието. 

За участие във втори етап на класиране не е необходимо да се подава заявление, ако сте 

приети по първо желание. Могат да подават заявление за втори етап на класиране само 

кандидатите, които са приети по 2, 3 и т.н. желание. Същите могат да се запишат в 

училището/паралелката, в което са класирани. 

В трети етап на класиране се подават заявления за свободните места. 

 


