
 

 

 

 

 

 

 ДЕЙНОСТИ  ПО  РЕАЛИЗИРАНЕ  НА  ДЪРЖАВЕН  ПЛАН – ПРИЕМ  

НА  УЧЕНИЦИТЕ  ОТ  VIII КЛАС ВЪВ   II АЕГ „ ТОМАС  

ДЖЕФЕРСЪН“ – гр. СОФИЯ 

 

1. Министърът на образованието и науката преди началото на учебната 

година със заповед определя графика на дейностите по приемане на 

ученици.   

2. Министърът на образованието и науката в срок до 31 март със заповед 

определя организацията на дейностите по приемане на ученици и 

утвърждава образци на документи, необходими за организиране на 

дейностите по приемане на ученици.   

3. Дейностите по приема на ученици в VIII клас се организират от 

началника на регионалното управление на образованието. 

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

завършили VII клас, подават до началника на регионалното управление на 

образованието следните документи:   

 заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;   

 в заявлението си учениците подреждат по желание профилите , за 

които отговарят на условията за балообразуване.   

 за едно желание се смята кандидатстването за всеки заявен профил;    

 учениците могат да кандидатстват едновременно в неограничен брой 

училища;   

5. Балът за класиране на учениците в VIII клас на  II АЕГ „Томас 

Джеферсън“ с решение на ПС се формира като сбор от следните елементи: 

 удвоеният брой точки от националното външно оценяване по 

български език и литература и по математика; 

 оценките по БЕЛ и по математика от свидетелството за основно 

образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за 

оценяването на резултатите от обучението на учениците;   

6. Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се 

надхвърля броят на местата по утвърдения държавен план-прием, те се 

подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно 

оценяване.   

       7. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по точка 6 се 

подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите 

учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за 

оценяването на резултатите от обучението на учениците.   



       8.Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т.7 се 

подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от оценките по 

учебните предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план - 

български език и литература, чужд език, математика, история и 

цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, 

физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от 

свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в 

точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците.   

        9.Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т.6, 

т.7 и т.8 се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно 

установения максимален брой ученици в паралелка.  

   10. Над утвърдения план-прием може да се приемат:   

 близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и 

условията за приемане на ученици в VIII клас;   

 ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако 

успешно е завършил основно образование в годината на кандидатстването;  

11. Класирането се извършва централизирано на областно ниво от 

комисия в РУО в три етапа. 

12.       Първият етап на класиране включва следните дейности:   

 разпределение на учениците по паралелки според балa и желанията 

им;   

 обявяване на първото класиране;   

 записване на приетите ученици в училището, в което са приети или 

подаване на заявления за участие по Образец  във втори етап на класиране.   

13. В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците 

не променят и не пренареждат желанията си.   

14. Приемащите училища предават на началника на регионалното 

управление на образованието списъците със записаните ученици, 

заявленията за участие във второ класиране и информация за свободните 

места.   

15. Първото класиране приключва с обявяване от началника на 

регионалното управление на образованието на свободните места за второ 

класиране.   

16.  Във втория етап на класиране участват учениците, които:   

    не са приети;   

 са приети по второ или следващо желание, но не са се записали 

и са подали заявление за участие във второ класиране;   

17. Във втория етап на класиране учениците  се класират на мястото 

си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.   



18. Резултатите от втория етап на класиране се обявяват от 

началника на регионалното управление на образованието.   

19.  Класираните ученици се записват в училището или губят 

мястото, на което са класирани.   

20. Приемащите училища предават в регионалното управление на 

образованието списъците със записаните ученици и свободните места.   

21. Второто класиране приключва с обявяване от началника на 

регионалното управление на образованието на свободните места за трето 

класиране.   

22.       В третия етап на класиране участват ученици, които:   

  не са приети;   

  не са кандидатствали до момента.   

23. За участие в третия етап на класиране учениците подават 

заявление до началника на регионалното управление на образованието, в 

което подреждат желанията си за обявените свободни места.   

24.       Класираните ученици се записват в училището.   

25. Училищата предават в регионалното управление на 

образованието списъците със записаните ученици и свободните места.   

 26.       За свободни се смятат местата на:   

  които няма приети ученици;   

  приети, но незаписали се в срок ученици;   

  записали се и след това изтеглили документите си ученици.   

27. Приемането на ученици за допълване на утвърдените паралелки 

до максималния брой, се организира от училището, за което директорът 

създава комисия за класирането им по определени критерии.  

28. За  II АЕГ „Томас Джеферсън“ утвърденият критерий за участие 

в четвърто класиране е показан резултат от НВО – БЕЛ и математика 

/удвоен резултат/ и оценките по двата предмета от свидетелството за 

основно образование на ученика, превърнати по скала в точки в 

съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците;     

 учениците подават заявление до директора на  II АЕГ и 

оригинал на свидетелството за основно образование. 

29.  Класираните ученици се записват в  VIII клас на  II АЕГ „Томас 

Джеферсън“ като подават  следните документи: 

 заявление до директора  по образец; 

 оригинал на свидетелството за основно образование ; 

 имунизационен паспорт – издаден от личния лекар на ученика.  

 справка за новоприет ученик във II АЕГ „Томас Джеферсън“ 

 декларация съгласие за предоставяне за ползване на лични 

данни. 


