
 

 

 

 
 
 

 
 

Прием в 8. клас учебна 2020/2021 година 
 

Профил ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

 

Профилиращи предмети:     БЕЛ и история 
Форма на обучение:              дневна 

I чужд език -  английски език, интензивно изучаване   

II чужд език -  немски/руски 
 
Балообразуване: 

 Утроените точки от теста по БЕЛ 

 Точките от теста по математика 

 Оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование в 

точки 

 Оценката по история и цивилизация от свидетелството за основно 

образование в точки 

 

СУ „Христо Ботев“ - Русе 
гр. Русе 7000, ул. „Александровска” №3 

www.sou-botev.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UX7k5ixjbiQ&feature=youtu.be
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Профил СОФТУЕРНИ и ХАРДУЕРНИ НАУКИ 

 

Профилиращи предмети:     информационни технологии  
         информатика 
Форма на обучение:              дневна 

I чужд език -  английски език, интензивно изучаване 

II чужд език -  немски/руски 
 
Балообразуване: 

 Утроените точки от теста по математика  

 Точките  от теста по БЕЛ  

 Оценката по математика от свидетелството за основно 

образование в точки 

 Оценката по информационни технологии от свидетелството за 

основно образование в точки 
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Профил  ПРИРОДНИ НАУКИ 

 

Профилиращи предмети:     биология и здравно образование  
         химия и опазване на околната среда 
Форма на обучение:              дневна 

I чужд език -  английски език, интензивно изучаване     

II чужд език -  немски/руски 
 
Балообразуване: 

 Утроените точки от теста по математика  

 Точките от теста по БЕЛ  

 Оценката по биология и здравно образование от свидетелството за 

основно образование в точки 

 Оценката по химия и опазване на околната среда от 

свидетелството за основно образование в точки 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2jO6v1q80k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Y2jO6v1q80k&feature=youtu.be
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Максимален бал за всички профили – 500 точки. 
 
Скала за преобразуване на оценките от свидетелството за основно 
образование в точки: 

Отличен (6)   50 точки 
Много добър (5)   39 точки 
Добър (4)    26 точки 
Среден (3)    15 точки 

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно 
образование в неспециализираните училища за учебната 2020 - 2021 г. на места 
по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията 

на дейностите в училищното образование 

1 Подаване на документи за участие в приема на ученици 
по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на 
дейностите в училищното образование 

03.07 - 07.07.2020 г. вкл. 

2 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи 
етап на класиране. 

до 13.07.2020 г. вкл. 

3 Записване на приетите ученици на първи етап на 
класиране или подаване на заявление за участие във 
втори етап на класиране. 

 до 16.07.2020 г. 

4 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори 
етап на класиране. 

до 20.07.2020 г. вкл. 

5 Записване на приетите ученици на втори етап на 
класиране. 

до 22.07.2020 г. вкл. 

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

23.07.2020 г. 

7 Подаване на документи за участие в трети етап на 
класиране. 

24.07 - 27.07.2020 г. вкл. 

8 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети 
етап на класиране. 

29.07.2020 г. 

9 Записване на приетите ученици на трети етап на 
класиране. 

30.07.2020 г. 

10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 
места след трети етап на класиране. 

03.08.2020 г. 

11 Попълване на незаетите места след трети етап на 
класиране и записване. 

определя се от директора 
на училището до 
10.09.2020 г. вкл. 

 

 

https://0201.nccdn.net/1_2/000/000/0df/0ad/--------------.pdf
https://0201.nccdn.net/1_2/000/000/0df/0ad/--------------.pdf


 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, 
 

 Подаването на документи за участие в първи етап на класиране е в 

периода от 03 до 07 юли 2020 г. 

 

Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки заявления за 

участие в класиране за първи и трети етап ще се подават по следните начини: 

 онлайн чрез  https://priem.mon.bg/ на МОН 

 в училището, в което учениците завършват 7. клас; 

 в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в 

8. клас. 

 

 Входът в платформата за кандидатстване се осъществява чрез въвеждане на 

входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция 

е валидна за всички седмокласници, независимо къде са завършили 7. клас. 

 

 Попълването на заявлението и подреждането на желанията в него е важна 

част от процеса на кандидатстване! Независимо от резултатите на ученика от 

НВО по български език и литература и по математика, профилите и 

специалностите от професии следва да се подредят според неговите желания. 

Това означава: на първо място в заявлението да се впише най-желания профил 

или най-желаната специалност, на второ – следващата по желание специалност и 

т.н. Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности. 

Желанията се избират от падащо меню в рубрика ЖЕЛАНИЯ. 

 

Учениците трябва да отговарят на следните условия: 

1. За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат 

да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно 

образование в годината на кандидатстването, както и лица, 

които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината 

на кандидатстване; 

2. Здравословното им състояние да не е противопоказно за 

специалности от професии, за които кандидатстват. 
 

 Заявленията в училищата се подават от учениците в присъствието на техен 

родител.  

 Обявяването на списъците с класираните ученици на първи етап е до 13 

юли 2020 г. на електронната страница на МОН и на сайта на РУО – 

Русе.   Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или 

подаването на заявление за участие във втори етап на класиране е до 16 юли 2020 

година включително.    

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


 

 

Учениците, приети по първо желание, задължително се записват в 

училището, в което са приети в посочения по-горе срок. В противен случай 

губят мястото си и ще могат да участват само в третия етап на класиране за 

обявените свободни места. Учениците, приети по второ и следващо желание до 

16 юли 2020 г. имат следните възможности: 

o да се запишат в училището, в което са приети; 

o да подадат заявление за участие във втори етап на класиране. 

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, 

в което е класиран кандидата!  В това заявление учениците нямат право да 

пренареждат желанията си, но запазват мястото си от първо класиране!   

Необходими документи за записване в училището, в което ученикът е 

класиран са: 

o оригинал на свидетелство за завършено основно образование; 

o оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в 

професионална паралелка. 

  Във втори етап на класиране участват: 

o кандидатите, които са класирани на първи етап и са подали заявление 

за участие във втори етап на класиране; 

o кандидатите, които са подали заявление за участие в първи етап на 

класиране, но не са класирани. 

Кандидатите, класирани на първи етап, които не са се записали и/или не са 

подали заявления за участие във втория етап не участват във втория етап 

на класиране и губят мястото си. Обявяването на списъците с приетите на 

втори етап на класиране е до 20 юли 2020 година включително на електронната 

страница на МОН електронната страница и на сайта на РУО – Русе Записването 

на приетите ученици на втори етап на класиране е до 22 юли 2020 година 

включително в училището, в което е приет кандидата. Необходими документи за 

записване в училището, в което ученика е класиран: 

o оригинал на свидетелство за завършено основно образование; 

o оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в 

професионална паралелка. 

Обявяването на записалите се ученици и на броя на свободните места след втори 

етап на класиране е на 23 юли 2020 година на страницата на РУО-

Русе.   Документите за участие в третия етап на класиране ще се подават от 24 до 

27 юли 2020 година включително по следните начини: 

o онлайн чрез електронната страница на МОН електронната страница 

o в училището, в което учениците завършват 7. клас; 

o в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си 

в 8. клас. 

 

 

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


 

 

  ВАЖНО: 

o документите за участие в класирането се приемат задължително в 

присъствието на ученик и родител; 

o при подаване на заявление за трети етап на класиране кандидат-

гимназистите попълват ново заявление, в което вписват само 

паралелките, в които има обявени свободни места; 

o за едно желание се счита вписването на един ред от списъка с незаети 

места след втори етап на класиране; 

o желанията се подреждат според предпочитанията на кандидата. 

Обявяването на списъците с класираните на трети етап на класиране е до 29 юли 

2020 година включително на електронната страница на МОН електронната 

страница и на сайта на РУО – Русе.   Необходими документи за записване в 

училището, в което ученика е класиран: 

o оригинал на свидетелство за завършено основно образование; 

o оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в 

професионална паралелка. 

 Записването в съответните училища след трети етап на класиране е на 30 юли 

2020 година. Обявяването на свободните места след трети етап на класиране е на 

03 август 2020 година в РУО–Русе. Попълването на свободните места след трети 

етап на класиране и записването се определя от директора на съответното 

училище в срок до 10 септември 2020 година включително.       
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