
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

„Христо Ботев“

ГРАФИК С ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА 

УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

за учебната 2022/2023 година



ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА 

УЧАСТИЕ В ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИТЕ

КОГА?

от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. включително

КЪДЕ?

- в училище–гнездо – НУ „Св. Паисий Хилендарски“

- по електронен път в сайта http://infopriem.mon.bg



ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО 

ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

1. На страницата http://infopriem.mon.bg в раздел Желания се подава 

заявление по области. Резултатите на учениците от НВО и оценките от 

свидетелството за основно образование са въведени по служебен път.

2. За всяка административна се подава отделно заявление с подредени 

желания на ученика.

3. При кандидатстване в професионални гимназии необходимото 

медицинско свидетелство трябва да бъде двустранно сканирано в един 

файл до 2 МВ.







КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ?

1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания.

2. Копие на свидетелство за завършено основно образование.

3. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика 

– САМО за кандидатстващите за специалности от професии.

4. Служебна бележка от министъра на образованието и науката - за ученици, 

класирани на I, II или III място на националния кръг на олимпиадата по БЕЛ 

и/или по математика в VII клас.



КАК да се подредят желанията?

В заявлението си учениците подреждат по желание 

профилите и специалностите от професии, за които 

отговарят на условията за балообразуване.

Подредете желанията така, че на

първите места да бъде тази паралелка, 

в която най-много желаете да учите!



БАЛООБРАЗУВАНЕ 

Максимален бал 500 точки

• Броят точки от НВО по български език литература и математика (удвоени или 

утроени по решение на Педагогическия съвет), като максималният брой точки 

от предмет е 100 точки.

• Ако ученик не се е явил на един от двата изпита от НВО, получава 0 точки от 

този изпит.

• Оценките по 2 предмета, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно 

образование, превърнати по скала в точки:

Отличен 6 – 50 точки Добър 4 – 26 точки

Много добър 5 – 39 точки Среден 3 – 15 точки



КАК става класирането?

1. Извършва се централизирано на областно ниво от комисия в РУО на три 

етапа.

2. Всеки ученик се класира само по 1 желание за всеки етап на класиране.

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

изтеглил документите си, НЕ ЗАПАЗВА МЯСТОТО СИ.



ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

1. Разпределение на учениците по паралелки според бала и желанията им.

2. Закриване на част от паралелките /при необходимост/.

3. Обявяване на първото класиране – до 12.07.2022 г.

4. Записване на приетите ученици в училищата или подаване на заявления за 

участие във втори етап на класиране – 13.07. – 15.07.2022 г.

В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците

НЕ ПРОМЕНЯТ и НЕ ПРЕНАРЕЖДАТ желанията си!  



ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Участват ученици, които:

1. Не са приети.

2. Са приети по второ или следващо желание, но НЕ СА СЕ 

ЗАПИСАЛИ и СА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ за участие във 

втори етап на класиране



ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

1. Класиране на ученици във втори етап – учениците се класират на мястото си от 

първия етап или на по-предно свое желание.

2. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап – до 20.07.2022 г.

3. Записване на приетите ученици във втори етап в училището, в което са приети –

21.07. – 22.07.2022 г.

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

класиране – 25.07.2022 г.

Ако учениците НЕ СЕ ЗАПИШАТ – ГУБЯТ МЯСТОТО, на което са класирани!  



ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Участват ученици, които:

1. Не са приети.

2. Не са кандидатствали до момента.



ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

1. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране (в училището-

гнездо или онлайн) – 26.07. – 27.07.2022 г.

2. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап – 29.07.2022 г.

3. Записване на приетите ученици в трети етап на класиране –

01.08. – 02.08.2022 г.

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

етап на класиране – до 03.08.2022 г.



ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

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

определя се от директора до 10.09.2022 г.

2. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием- до 14.09.2022 г.



Повече информация за паралелките и графика с 

дейностите по приемането на ученици след 

завършенo основно образование може да намерите в 

сайта на СУ „Христо Ботев”:

http://www.souhrbotev-nz.com/

Меню ПРИЕМ VIII клас (I гимназиален етап)


