
КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИЕМ В 
VIII КЛАС НА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА,  
СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

На вниманието на учениците, завършили основно образование и техните родители/ 

настойници 

Във връзка с действащата към момента Извънредна епидемична обстановка и предвид 

че от 03 до 07 юли 2020 година е периодът, в който се подават заявления за участие в етапите 

на класиране след завършен VII клас, Ви уведомяваме, че имате право да изберете само една  

от следните опции: 

 

1. Онлайн през личния профил на ученика - https://priem.mon.bg; 

2. В училището, в което е завършил ученика; 

3. В ЦПЛР-ЦУТНТ – гр. Разград. 

 

Указания за реализиране на всяка от стъпките: 

1. Онлайн подаване: 

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII 

клас в интернет платформата на Министерство на образованието и науката на адрес 

https://priem.mon.bg може да направите по всяко време от дома си. В тази платформа всеки 

ученик има собствен профил, до който има достъп чрез входящия си номер и персонален 

идентификационен код, който може да открие на служебната си бележка за допускане до 

изпитите, както и на служебната бележка с резултатите от положените изпити. 

В тази платформа на учениците е на разположение цялата нужна информация при 

кандидатстването: 

- Календар на дейностите; 

- Информация за изпитите; 

- Резултатите от изпитите (оценки); 

- Информация за паралелките в цялата страна в меню план-прием (избира се област 

от падащо меню); 

- Въвеждане на желанията си в меню Желания. След като е подадено заявление, то е 

видимо с подредбата на желанията; 

- Резултати от класиранията, след като бъдат извършени. 

 

https://priem.mon.bg/
https://priem.mon.bg/


 

ВАЖНО за подаването през Интернет! 

Необходимо е да се знае, че при кандидатстване за професионална паралелка е 

задължително да се приложи медицинско свидетелство от личния лекар в сканиран вид – 

формат .pdf с размер до 2 МБ, в противен случай, ако не бъде приложено медицинско 

свидетелство, желанието за професионална паралелка автоматично отпада от списъка при 

класиране, като остават само тези, за които не е необходимо медицинско свидетелство.  

В заявлението си учениците подреждат по желание профилите и специалностите от 

професии, за които отговарят на условията за балообразуване, като най-желаното се посочва 

на първа позиция, а следващите според предпочитанията. За едно желание се смята 

кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено 

училище.  

Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област, като за всяка 

област се попълват отделни заявления. 

В случай, че при попълването се установи неточност при попълването на заявление 

можете до 07.07.2020 г. за I-ви етап и до 27.07.2020 г. за III-ти етап да се свържете с РУО-

Разград на телефон 084/ 61 11 17 и/ или посещение на място на адрес: гр. Разград, бул. „Бели 

Лом“ 40. 

 

2. В училището, в което е завършил ученика: 

ВАЖНО! 

Подаването и обработването на заявления в училищата следва да се извършва 

при стриктно спазване на актуалните мерки свързани с Извънредната епидемична 

обстановка. 

С цел удобство на учениците и родителите е предвидено заявлението за 

кандидатстване да бъде подадено и в училището, което е завършил ученика, като по този 

начин отпада необходимостта да се пътува до гр. Разград ако не е възможно подаването на 

заявлението Онлайн в интернет през личния профил на ученика. 

Въвеждането на желанията на учениците и сканирането на медицинските свидетелства 

при кандидатстване за професионални паралелки ще се извършва на място, ще бъде 

разпечатвано въведеното заявление, което е необходимо да се подпише от ученика и родител/ 

настойник. Подаването на заявлението следва да бъде в определените от МОН дати – от 03.07 

до 07.07.2020 г. за I-во класиране, както и за III-то класиране в периода от 24.07. до 27.07.2020 

г. 

Документите, които следва да бъдат представени при кандидатстване и обработката са 

съгласно чл. 63, ал. 1 от наредба № 10/01.09.2016 г. 

3. В ЦПЛР-ЦУТНТ – гр. Разград: 



ВАЖНО! 

Подаването и обработването на заявления в ЦПЛР-ЦУТНТ – Разград ще се 

извършва при стриктно спазване на актуалните мерки свързани с Извънредната 

епидемична обстановка.  

- В залата за обработка на заявленията ще бъдат допускани максимум 2-ма 

ученици, придружени от родител/ настойник, всички останали лица трябва да 

изчакват в двора; 

- В двора на обособени места ще бъде на разположение цялата нужна на 

учениците информация за попълване на заявление; 

- При влизането в залата всички лица следва да бъдат с маски (поставени 

правилно) и да си носят химикал. 

Осъществяването на дейностите по приемане на заявления ще бъде в гнездо – ЦПЛР-

ЦУТНТ – Разград на адрес: гр. Разград, ул. "Трапезица" №1 от служебни лица в определените от 

МОН дати – от 03.07 до 07.07.2020 г. за I-во класиране, както и за III-то класиране в периода от 

24.07. до 27.07.2020 г., с работно време от 08:00 ч. до 18:00 ч. Въвеждането на желанията на 

учениците и сканирането на медицинските свидетелства при кандидатстване за 

професионални паралелки ще се извършва на място, ще бъде разпечатвано въведеното 

заявление, което е необходимо да се подпише от ученика и родител/ настойник.  

Документите, които следва да бъдат представени при кандидатстване в гнездото и 

обработката от екип на РУО-Разград, са съгласно чл. 63, ал. 1 от наредба № 10/01.09.2016 г. 

 

Класирането за първи етап ще бъде обявено и видимо в личните профили на 

учениците до 13.07.2020 г.  

 

Във втория етап на класиране участват учениците, 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 в училището, в което са приети. В 

това заявление учениците не променят и не пренареждат желанията си. Във втория 

етап на класиране учениците се класират на мястото си от първия етап на класиране или 

на по-предно свое желание. 

 

В третия етап на класиране участват ученици, които: 

1. не са приети; 

2. не са кандидатствали до момента. 

 



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. Като технологията за подаване е идентична, както при I-ви етап. 

Класираните ученици се записват в училището, в което са приети. 

 

Дейностите се изпълняват съгласно график на Министерство на образованието и науката: 


