
График 

 на дейностите по приемане и записване на ученици в осми клас на 74.СУ „Гоце 

Делчев”  - профил „Софтуерни и хардуерни науки” и „Природни науки”  

за учебната 2022/2023  година. 

За периода 05.07.2022г. – 07.07.2022г.вкл. – Подаване на документи за участие в 

приема за първия етап на класиране. 

Работно място на комисията: зала 200, корпус А.  

Работно време на комисията: 05.07.2022 – 07.07.2022 г.от 8.00 до 18.00 часа. 

 

За периода: 13.07.2022г. – 15.07.2022г. вкл. - Записване на приетите  ученици на първи 

етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.  

 

Приетите ученици на първи етап на класиране се записват с оригинала на 

свидетелството за завършено основно образование, или подават заявление /по 

образец / за участие във втори етап на класиране. 

 

В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не 

пренареждат желанията си. 

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за 

организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в 

VIII клас в съответното училище, като подават следните документи: 

1. Заявление до директора; 

2. Оригинал на Свидетелство за основно образование; 

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика 

– за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и 

професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за 

профил „Спорт“. 

Работно място на комисията: зала 200, корпус А.  

Работно време на комисията: 13.07 – 15.07.2022 г.от 8.00 до 18.00 часа. 

 

За периода: 21.07 – 22.07.2022г. вкл. – Записване на приетите ученици на втори етап 

на класиране. 

 

Във втори етап на класиране учениците се класират на мястото си от първи етап на 

класиране или на по-предно тяхно желание. 

Класираните ученици се записват в приетото училище или губят мястото, на което са 

класирани. Класираните ученици се записват с оригинала на свидетелството за основно 

образование. 

 

Работно място на комисията: зала 200, корпус А.   

Работно време на комисията: 21.07 – 22.07.2022 г.от 8.00 до 18.00 часа. 

 

 

За периода: 26.07 – 27.07.2022г. – Подаване на документи за участие в трети етап 

на класиране. 

 



Работно място на комисията: зала 200, корпус А.  

Работно време на комисията: 26.07 – 27.07.2022 г.от 8.00 до 18.00 часа. 

 

За периода: 01.08 – 02.08.2022г. вкл.– Записване на приетите ученици на трети етап на 

класиране. 

Работно място на комисията: зала 200, корпус А.  

Работно време на комисията: 01.08 – 02.08.2022 г.от 8.00 до 18.00 часа. 

 

Класираните ученици се записват с оригинала на свидетелството за завършено основно 

образование. 

 

За периода: 04.08 – 09.09.2022г. вкл. – Приемане на заявления от ученици за 

попълване на незаетите места след трети етап на класиране. 

Работно място на комисията: 200 стая, корпус А.  

Работно време на комисията: 04.08 – 09.09.2022 г.  8.00 - 14.00 часа. 

Учениците подават заявление до директора на 74.СУ „Гоце Делчев” за обявените 

свободни места. 

Балът за класиране на учениците – профил „Софтуерни и хардуерни науки” се 

формира като сбор от: 2 НВО БЕЛ+ 2 НВО М+ БЕЛ /свидетелство за основно 

образование/ +Математика  /свидетелство за основно образование/. 

Балът за класиране на учениците – профил „Природни науки” се формира като 

сбор от: 3 НВО БЕЛ+ 1 НВО М+ БЗО /от свидетелство за основно образование/ + 

ХООС  /от свидетелство за основно образование/. 

Балът на ученик, който не се е явил на НВО – БЕЛ или НВО – Математика, се формира 

като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил 

се приема за нула точки. 

Класирането се извършва в низходящ ред.  

 

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за 

организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в 

VIII клас в съответното училище, като подават следните документи: 

1. Заявление до директора; 

2. Оригинал на Свидетелство за основно образование; 

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика 

– за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и 

професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за 

профил „Спорт“. 
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