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З А П О В Е Д 

№ PД 09 – 389 / 22.06.2022 г. 

 

  На основание чл. 258, ал.1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно 

образование, в изпълнение на  заповед № РД 09 – 1808/31.08.2021 г.  за с организацията на 

дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по 

държавен план-прием за учебната 2022/2023 година, заповед РД 06 – 419/29.04.2022 г. на 

началника на РУО-Варна за утвърждаване на държавен план-прием за учениците от VIII клас 

по профили и специалности от професии в профилираните и професионалните гимназии, в 

средните и обединени училища от област Варна и чл. 70 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование  

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

I. Комисия за класиране и записване на ученици по държавен план-прием за 

попълване на незаети места след трети етап на класиране в VIII клас:  

 Телефон за контакт: +359 52 302376 

II. Задължения на комисията при записване и приемане на документи на ученици 

по държавен план-прием в VIII клас: 

- Разглежда подадените заявления и документи на кандидати за свободните места 

след III класиране, като изисква оригинал на удостоверението за завършен VII клас и 

служебна бележка с резултатите от положените изпити от националното външно оценяване; 

- Подрежда кандидатите по низходящ ред в зависимост от бала, по реда да чл. 57 и 

59 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование; 

- На 07.09.2022 г. в 10.00 ч. обявява резултатите, от 11.00 до 14.00 часа записва 

класираните ученици, след което до 17.00 ч. на същия ден обявява резултатите от 

попълването на незаетите места след III етап на класиране в РУО-Варна. 

III.  График на дейностите за попълване на незаетите места след трети етап на 

класиране и записване 

1. Подаване на заявления и документи на кандидати за свободните места след трети 

етап на  класиране – 01.09. - 02.09.2022 г., включително, в канцеларията на училището с 

работно време 8.00 - 12.00 часа и 12.30 - 16.30 часа. 

2. Обявяване на списъците на приетите ученици – на 07.09.2022 г. в 10.00 часа. 

3. Записване на приетите ученици – от 11.00 до 14.00 часа на 07.09.2022 г. 

4. Обявяване на записалите се ученици и брой на незаетите места – 07.09.2022 година. 

  



 Необходими документи при подаване на заявления и записване на ученик на 

незаетото място: оригинал на свидетелство за основно образование. 

IV. Начин на класиране на учениците, които кандидатстват за свободно място: 

1. Кандидатите се подреждат в низходящ ред по бал, образуван като сбор от следните 

елементи:  

- удвоения брой точки от националното външно оценяване по български език и 

литература; 

- удвоения брой точки от националното външно оценяване по математика; 

- оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за 

основно образование, превърнати по скала в точки, в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба 

№ 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.  

2. Ако на последно място се класират ученици с равен бал, те се подреждат в 

низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване. 

3. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 2 се подреждат в 

низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети български език и 

литература и математика, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването 

на резултатите от обучението на учениците. 

4. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т.3 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.  

5. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т.4 се приемат над 

утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици 

в паралелка. 

   Комисията за класиране и записване на ученици по държавен план-прием за 

попълване на незаети места след трети етап на класиране в VIII клас изпълнява задълженията 

си в съответствие с утвърдения от министъра на образованието и науката график на 

дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в 

неспециализирани училища за учебната 2022-2023 година с работно време, съобразено с 

работното време на гимназията (от 08.30 ч. до 16.00 ч., без обедна почивка), в учителската 

стая на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, гр. Варна.  

  Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. 

  Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществява лично директора на училището.  

 

 

 

ГАЛИНА ГЕРМАНОВА  (п.) 

Директор на ГПЧЕ “Йоан Екзарх”- Варна  

 

 


