Информация
за кандидатстване за прием след завършено основно образование в
неспециализираните училища за учебната 2021-2022 г., съгласно
Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование
За да продължат образованието си в по-горен етап, всички седмокласници
трябва да кандидатстват за прием в VIII клас, независимо дали са положили успешно
изпитите от Национално външно оценяване.
Документи за кандидатстване се подават след получаване на Свидетелство за
основно образование - за I етап на класиране - от 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. вкл. и за
III етап на класиране - от 26.07.2021 г. до 27.07.2021 г. вкл.:
- електронно: https://priem.mon.bg/ чрез входящ № и код за достъп до портала,
вписани в служебната бележка за явяване на НВО (препоръчва се, без ограничение на
работно време и почивни дни, вкл. и при кандидатстване за прием в училище от друга
административна област);
- или в училището, в което ученикът е завършил основно образование,
включено в заповед на Началника на РУО-Разград;
- Работното време на комисията по приемане на документи за участие в
класирането се определя със заповед на директора на съответното училище.
При кандидатстване за прием в различни области се подава само по едно
заявление в платформата https://priem.mon.bg/ на всяка избрана административна
област.
В платформата е публикувана необходимата за кандидатстване информация:
- календар на дейностите;
- информация за изпитите;
- резултатите от изпитите;
- информация за паралелките в цялата страна в меню „план-прием“ (избира се
област от падащо меню) за всяка административна област;
- въвеждане на желанията в меню „Желания“. Най-желаният профил или
професия се посочва на първа позиция, втора и следваща по ред позиции се изброяват
останалите желания, за които ученика иска да кандидатства в съответната

административна област. След като е подадено заявлението, то е видимо с подредените
желания;
- резултати от класирането.
В случай, че след подаване на заявлението се установи неточност при
попълването можете до 07.07.2021 г. за I етап и до 27.07.2021 г. за III етап да се
консултирате с представител на комисията в РУО-Разград на тел. 084/61 11 17 или
084/66 09 34 и/или посещение на място на адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ 40.
Документи, необходими за кандидатстване след седми клас:
Заявление, което се подава от ученика в присъствие на родител;
Документ за самоличност на кандидата – най-често ученическа лична карта;
Служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпитите от НВО;
Само за кандидатстващите за специалности от професии – оригинал на
медицинско свидетелство. Качено веднъж медицинското свидетелство важи за всички
желания. Ако не се прикачи свидетелството, е необходимо да се представите при
записването. В противен случай се губи мястото в класирането.
Документите се подават от учениците в присъствието на техен родител.
Сроковете за обявяване на приетите ученици и записването им, са
следните:
Първи етап на класиране и записване:
Класирането ще бъде обявено и видимо в личните профили на учениците.
- обявяване на списъците с приетите ученици – до 13.07.2021 г.
- записване или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране –
от 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г.
Класираните по първо желание ученици, както и удовлетворените от
класирането по второ и следващо желание, се записват в училището, в което са приети.
Ако класираните по второ и следващо желание не са удовлетворени, следва да
подадат заявление в училището, където са приети, за участие във втори етап на
класиране (т.е. не се записват, а заявяват желание за ново класиране). Ако не се
запишат или не подадат заявление за участие във втори етап на класиране, губят
мястото си и ще могат да кандидатстват отново на трети етап, но само за останалите
незаети места.
Важно: При подаване на заявление за участие във втори етап на класиране,
нямате възможност да пренареждате желанията си, които сте посочили при

кандидатстването за прием в VIII клас – участвате с подредбата на желанията от първи
етап.
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(профил/професия) от тези, за които сте класирани. Ако кандидатът не се запише или
не подаде заявление за участие във втори етап на класиране, губи мястото си и може да
кандидатства отново на трети етап, но само за останалите свободни места. Класирането
се извършва в електронната система, която подрежда кандидата на място за пожеланата паралелка

(профил/професия) или запазва ученика на позицията в

класирането от първи етап.
Ученици, които са подали документи за участие в приема, но не са класирани за
никоя от желаните от тях паралелки на първи етап на класиране, участват автоматично
за незаетите места на втори етап. Същите участват в класирането заедно с приетите, но
незаписали се на първи етап, които са заявили участие за втори етап на класиране до
запълване на местата в паралелките, съобразно формирания бал за конкретна
паралелка.
Втори етап на класиране и записване:
- обявяване на списъците с приетите ученици – до 20.07.2021 г.
- записване - до 22.07.2021 г.
- обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап
на класиране – 23.07.2021 г.
Класираните на втори етап и незаписали се в училището, в което са приети губят
мястото си и могат да подадат заявление за участие в трети етап. В тези случаи се
кандидатства само за останалите свободни позиции в системата.
Ако след втория етап отново не сте класирани в никое училище или не сте
удовлетворени от приема си, имате възможност да подадете заявление за участие в
трети етап на класиране.
Заявленията се подават в училищата, определени със Заповед на началника на
РУО-Разград, както и по електронен път в платформата https://priem.mon.bg/ . В това
заявление можете да посочите паралелки, в които има свободни места.
Трети етап на класиране и записване:

В третия етап на класиране могат да участват и ученици, които са участвали в
класиране, но не са били класирани до момента, както ученици, които не са подавали
документи до този момент за участие в приема след седми класc.
- подаване на документи за участие в трети етап на класиране – от 26.07.2021
г. до 27.07.2021 г.
- обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране –
29.07.2021 година.
- Записване – 30.07.2021 г.
Документи, необходими за записване:
При записване на ученик, който е приет за обучение в профилирана или
професионална паралелка по реда на Държавния план-прием, се предоставят следните
документи:
- Заявление за записване – получава се от комисията в съответното училище,
която приема документите;
- Оригинал на Свидетелство за основно образование;
- Само за кандидатстващите за специалности от професии – оригинал на
медицинско свидетелство.

