
ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  по  ИКОНОМИКА  „Д-Р  ИВАН  БОГОРОВ" - ВАРНА  

ЗАПОВЕД  

№  РД5-876/Обо06.2022 

На  основание  чл. 259, ал. 1 от  ЗПУО, чл. 70, ап.2 от  Наредба  №  10 от  1 септември  2016 

г. за  организация  на  дейностите  в  училищното  образование  и  във  връзка  със  заповед  №  

РД09-1808/31.08.2021 г. за  определяне  на  график  на  дейностите  по  приемане  на  ученици  в  

VIII и  в  XI клас  в  неспециализираните  училища  за  учебната  2022/2023 на  минисrьра  на  
образованието  

ОПРЕДЕЛЯМ  

Комисия  по  организация  на  приема  на  документи  и  записване  на  ученици  след  трето  

класиране  в  състав: 
Председател: Соня  Пейчева  — старши  учител, тел. за  връзка  0879 410 666 
Член: Елена  Колева  — старши  учител, тел. за  връзка  0879 410 682 

НАРЕЖДАМ  

I. Задължения  на  комисията: 
1. Приема  заявленията  на  кандидатите  до  директора  на  учнлището  и  оригиналите  на  

документите: свидетелство  за  основно  образование  и  медицинско  свидетелство  , издадено  от  
общопрактикуващия  лекар  на  ученика. (чл. 70, ап. 3 от  Наредба  10 от  01.09.2016 г.) 

2. Завежда  подадените  документи  във  входящия  дневник  (прошнурован, 
прономерован, подписан  от  директора, подпечатан  с  печата  на  училището) по  пореден  

входящ  номер. 
З. Отбелязва  входящия  номер  и  датата  на  завеждане  върху  заявлението  за  класиране. 

4. Издава  бележка  с  училищния  входящ  номер  на  документите  на  всеки  ученик. 

5. Класира  учениците  по  реда  на  чл. 57 и  чл. 59 от  Наредба  №  10 от  01.09.2016 година  

за  организация  на  дейностите  в  училищното  образование. 
6. Обявява  списъците  с  приетите  ученици, на  видно  място  в  сградата  на  училището  и  

в  сайта  на  училището  при  спазване  на  Закона  за  sащита  на  личните  данни  и  регламент  679 от  

2016 година  на  ЕС. (входящ  номер  и  брой  точки) 
7. Записва  приетите  ученици  според  графика  по  т. II. 
8. Обявява  записалите  се  ученици  и  броя  на  свободните  места  в  РУО  — Варна  и  

свободните  места  на  сайта  на  училището  според  графика  по  т. II. 





II. График  за  подаване  на  документи  за  класиране  и  записгзане  след  трети  етап  на  
класиране: 

1. Попълването  на  незаетите  места, след  трети  етап  на  класиране, за  прием  на  
ученици  в  VIII клас  за  учебната  2022/2023 година, да  се  извърши  в  периода  03.08.2022 г. до  
10.09.2022 година. 

2. I етап: 
➢ Подаване  на  заявления  за  участие  в  класирането  за  свободните  места: от  

03.08.2022 г. до  04.08.2022 г. от  08:00 до  16:00 часа  в  Актова  зала. 
➢ Обявяване  на  списъците  с  приетите  ученици  в  училището  и  в  сайта  на  

гимназията: 05.08.2022 година. 
➢ Записване  на  класираните  ученици: 05.08.2022 година  от  10:00 до  16:00 часа  в  

Актова  зала. 
З. II етап  при  наличие  на  места: 

➢ Подаване  на  заявления  за  участие  в  класирането  за  свободните  места: от  
08.08.2022 г. до  08.09.2022 г. включително  от  09:00 до  16:00 часа  в  
канцеларията  на  училището. 

➢ Обявяване  на  списъците  с  приетите  ученици  в  училището  и  в  сайта  на  
гимназията: 09.09.2022 година. 

➢ Записване  на  класираните  ученици: 09.09.2022 година  от  10:00 до  16:00 часа  в  
Актова  зала. 

➢ 

III. Необходими  документи  за  кандидатстване: 
1. Заявление  до  директора  за  участие  в  класиране  
2. Оригинал  на  свидетелство  за  завършено  основно  образование  
3. Оригинал  на  служебна  бележка  с  резултат  от  националното  външно  оценяване  
4. Оригинал  на  медицинско  свидетелство, издадено  от  общопрактикуващия  лекар  на  

ученика, че  специалностите, по  които  кандидатства, не  са  противопоказни  на  здравословното  
му  състояние. 

IV. Критерии  за  класиране  
1. За  свободните  места  могат  да  кандидатстват  ученици, които: 

➢ са  завършили  основно  образование  в  годината  на  кандидатстване, както  и  
лица, които  не  са  по-възрастни  от  17 години, навършвани  в  годината  на  
кандидатстване; 

➢ специалностите  от  професии, за  които  кандидатстват  да  не  са  
противопоказни  на  здравоаzовното  им  състояние. 

2. Кандидатите  се  класират  по  реда  на  чл. 57 и  чл. 59 от  Наредба  №  10 от  01.09.2016 
година  за  организация  на  дейностите  в  училищното  образование: 

➢ Класирането  на  учениците  да  се  извърши  по  низходящ  ред  на  общия  брой  
точки, като  сбор  от: удвоения  резултат  по  БЕЛ  от  НВО, удвоения  резултат  по  
Математика  от  НВО, оценките  по  БЕЛ  и  Информационни  текнологии  от  
свидетелството  за  основно  образование. 

➢ Когато  в  класирането  има  ученици  с  равен  бал  и  с  броя  им  се  надхвърля  броят  
на  местата  по  чл. 48, ал. 1, те  се  подреждат  в  низкодящ  ред  по  сбора  от  
резултатите  от  националното  външно  оценяване. 
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➢ Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 3 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. 

➢ Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 4 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 цивилиsация, 
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. 

➢ Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 5 се приемат 
над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения 
максимапен брой ученици в паралелка. 

Заповедта да се сведе до знанието на Мариана Вачкова, Соня Пейчева, Елена Колева, 
Анелия Стоянова за сведение и изпълнение. 

Заповедта да се публикува в сайта на гимназията. 
Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от Мариана Вачкова - 

ЗДУД. 




