
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА  УЧЕБНАТА 

2018/2019 Г. ЗА ОБЩИНА ВРАЦА
Общ брой ученици и  

брой паралелки
Училища

Брой 

паралелки

От тях

професионални

579ученици

(без учениците от 

Спортното училище)

Възможен брой 

паралелки- 23

1. СУ "Козма Тричков" 1 -

2. СУ "Христо Ботев" 2 -

3. СУ "Васил Кънчов" 1 -

4. СУ "Отец Паисий" 1 1

5. СУ "Никола Войводов" 1 1

6. ППМГ - Враца 5 -

7. ПЕГ- Враца 4 1

8. ПТГ "Н. Й. Вапцаров" 4 4

9. ПГ "Д. Хаджитошин" 2 2

10. ПГТР 4 4

11. Об.У - Баница 1 1

12. Об.У- Девене 1 1

13. Об.У- Тишевица 1 1

Общо: 28 16

105.СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“
ПРИЕМ СЛЕД VІІ КЛАС



НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Закон за предучилищна и училищна подготовка

Наредба № 7 за профилираната подготовка

Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на

учениците

Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. за определяне на дати за

провеждане на изпитите за проверка на способностите за

приемане на ученици в VІІІ клас и за определяне на дейностите

за приемане на ученици в VІІІ клас за учебната 2022/2023 г.

Заповед № РД 09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на 

дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас за 2022/2023 г.



ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 
ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ 

В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩАв
№ ВИД ДЕЙНОСТ СРОК

1. Подаване на заявления за насочване към комисията 

по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

(на ученици с хронични заболявания, с физически и 

сензорни увреждания, със специални образователни 

потребности)

03.05 –21.05.2022 г.

2. Подаване на заявление за полагане на изпити за 

проверка на способностите

26–27.05.2022 г.  

3. Обявяване на списъци с разпределението на

учениците по училища и зали за полагане на изпити

за проверка на способностите. Получаване на

служебни бележки за полагане на изпитите за

проверка на способностите.

до 10.06.2022 г. 



ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ – ПРОДЪЛЖЕНИЕ

№ ВИД ДЕЙНОСТ СРОК

4. Провеждане на изпитите от НВО по:

✓ Български език и литература

✓ Чужд език

✓ Математика

14.06.2022 г.

17.06.2022 г.

16.06.2022 г.

5. Провеждане на изпити за проверка

на способностите по:

✓ Изобразително изкуство

✓ Музика

✓ Физическо възпитание и спорт

21.06.2022 г.

22.06.2022 г.

23-24.06. 2022 г.

6. Обявяване на резултатите от изпитите за 

проверка на способностите

до 28.06.2022 г. 



ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

№ ВИД ДЕЙНОСТ СРОК

7. Записване на учениците, насочени от комисията 

по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10

до 04.07.2022 г. 

8. Подаване на документи за участие в приема на 

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05–07.07.2022 г.

9. Обявяване на списъците с приетите ученици на 

първи етап на класиране 

до 12.07.2022 г. 

10. Записване на приетите ученици на първи етап 

на класиране или подаване на заявление за 

участие във втори етап на класиране

13–15.07.2022 г. 



ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

№ ВИД ДЕЙНОСТ СРОК

10. Обявяване на списъците с приетите ученици на 

втори етап на класиране

до 20 юли 2022 г.

11. Записване на приетите ученици на втори етап на 

класиране 

21– 22.07.2022 г.

12. Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след втори етап на класиране

25.07.2022 г.

13. Подаване на документи за участие в трети етап 

на класиране

26 – 27.07.2022 г.

14. Обявяване на списъците с приетите ученици на 

трети етап на класиране 

29.07.2022 г.



ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ

№ ВИД ДЕЙНОСТ СРОК

15. Записване на приетите ученици на трети етап на 

класиране

01 – 02.08.2022 г.

16. Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след трети етап на класиране

до 03.08.2022 г.

17. Попълване на незаетите места след трети етап 

на класиране и записване (определя се от 

директора)

до 10.09.2022 г.

18. Утвърждаване на осъществения държавен план-

прием 

до 14.09.2022 г.



ПРОФИЛ

Учениците, обучавани по училищен 
учебен план, който осигурява 
профилирана подготовка, 
придобиват средно образование след 
успешно полагане на задължителен 
държавен зрелостен изпит по БЕЛ и 
на задължителен държавен зрелостен 
изпит по профилиращ учебен 
предмет

ПРОФЕСИЯ

Учениците, обучавани по училищен учебен 
план, който осигурява професионална 
подготовка, придобиват средно образование 
след успешно полагане на задължителен 
държавен зрелостен изпит по БЕЛ и на 
задължителен държавен изпит за 
придобиване на професионална 
квалификация - по теория и практика на 
професията.

Освен диплома за средно образование 
получават и свидетелство за професионална 
квалификация. 

При условията и по реда на Закона за 
професионалното образование и обучение те 
получават и свидетелство за 
правоспособност за професиите, за които се 
изисква такава.

Завършилите профил или професия имат равни права 

за продължаване на образованието си във ВУЗ

Знаете 

ли, че ?!



ВИДОВЕ ПРОФИЛИ Начин на изучаване
(чл.83, ал.3 от ЗПУО) на чуждия език
1. Чужди езици в VІІІ клас
2. Хуманитарни науки интензивно
3. Обществени науки                               разширено
4. Икономическо развитие                      нито интензивно, 
5. Софтуерни и хардуерни науки            нито разширено 
6. Предприемачески
7. Математически
8. Природни науки
9. Изобразително изкуство
10. Музика
11. ФВС



ПРИЕМ В 105. СУ «АТАНАС ДАЛЧЕВ»

БАЛООБРАЗУВАНЕ

ПРОФИЛ: СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

с интензивно изучаване на английски език

Профилиращи предмети: 

Информатика, Информационни технологии
1 паралелка с 26 ученици

Удвоената 
оценка 

от НВО по 
Български 

език и 
литература 

Удвоената 
оценка 

от НВО по 
Математика

Оценката  от  
свидетелството 

за основно 
образование  по

Математика

Оценката от  
свидетелството 

за основно 
образование  по 

Информационни 
технологии



ПРИЕМ В 105. СУ «АТАНАС ДАЛЧЕВ»

БАЛООБРАЗУВАНЕ

ПРОФИЛ: ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

с интензивно изучаване на италиански език

Профилиращи предмети: 

Италиански език, английски език

1 паралелка с 26 ученици

Утроената 

оценка 

от НВО по

БЕЛ

Един път 

оценката 

от НВО по 

Математика

Оценката  от  

свидетелството 

за основно 

образование по

БЕЛ

Оценката от  

свидетелството 

за основно 

образование по  

Чужд език



ПРИЕМ В 105. СУ «АТАНАС ДАЛЧЕВ»

БАЛООБРАЗУВАНЕ

ПРОФЕСИЯ: ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ

СПЕЦИАЛНОСТ: ЕКСКУРЗОВОД

с интензивно изучаване на италиански език

1 паралелка с 26 ученици

Утроената 

оценка 

от НВО по

БЕЛ

Един път 

оценката 

от НВО по 

Математика

Оценката  от  

свидетелството 

за основно 

образование по

География  

и икономика

Оценката от  

свидетелството 

за основно 

образование по  

Чужд език



Документи за 
кандидатстване 

Подаване на 
документи за 

кандидатстване 
онлайн: priem.mon.bg

05.07.2022–07.07.202  г.

http://priem.mon.bg/


За ученици 
с хронични 
заболявания 
и с 
физически 
и сензорни 
увреждания

Ред и процедура за приемане на документи
за учениците с хронични заболявания и с физически
и сензорни увреждания:
В периода от 03.05.2022 г. до 21.05.2022 г.
родителят/настойникът представя медицинските
документи /лична амбулаторна карта, медицински
изследвания, епикризи и консултации, документиращи
заболяването, или решение на районна експертна
лекарска консултативна комисия / на комисията в
РУО, София град.



Подаване на документи за кандидатстване онлайн: priem.mon.bg
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http://priem.mon.bg/


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА    
КАНДИДАТСТВАНЕ ОНЛАЙН: 

priem.mon.bg
o Документите за кандидатстване се подават онлайн 
o В служебната бележка за разпределение по зали, ученикът получава 

входящ номер и код за достъп, с които подава заявление за участие в 

класирането. Ако ученикът кандидатства за професия, задължително 

се качва на платформата сканираното медицинско свидетелство. 

Медицинският документ се прикачва сканиран във формат PDF, с 

максимален обем до 2 MB

o В заявлението си учениците подреждат по желание профилите 

и специалностите от професии.  За едно желание се смята 

кандидатстването за един профил или за една специалност от 

професия за всяко заявено училище

o Учениците могат да кандидатстват едновременно 

в повече от една област

http://priem.mon.bg/


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА    
КАНДИДАТСТВАНЕ ОНЛАЙН: 

priem.mon.bg
o Класирането се извършва централизирано от комисия в РУО -

София в три етапа

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

класиране

o След първи етап на класиране, ако ученикът е класиран, но не  

по първо желание, може да не се запише, но задължително

подава заявление за участие във втори етап. Желанията не се 

променят и не се пренареждат. 

o Във втория етап учениците се класират на мястото си от 

първия етап на класиране или на по-предно свое желание

o Класираните ученици се записват в училището или 

губят мястото, на което са класирани. 

http://priem.mon.bg/


ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ!!!

o Некласираните ученици след първи етап на класиране 

автоматично участват във втори етап без да подават заявление

o За трети етап на класиране незаписаните ученици подават 

заявление, в което подреждат желанията си за обявените 

свободни места

o Ученик класиран и незаписал се в срок губи мястото си

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

след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си



ЗАПИСВАНЕ

Учениците се записват в VIII клас в училището, в което са приети, 

като подават следните документи: 

1. Заявление до директора по образец на училището

2. Оригинал на свидетелство за основно образование 

3. Оригинал на медицинско свидетелство за кандидатстващите по 

специалност от професия в професионални гимназии и 

професионални паралелки в профилирани гимназии



СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,
ТОВА, КОЕТО ПРАВИ ЖИВОТА ИНТЕРЕСЕН, 

Е ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ОСЪЩЕСТВИШ 
МЕЧТИТЕ СИ!

ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ В 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВАШИТЕ МЕЧТИ!!!


