
 

НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

В сила от 01.09.2016 г. 

Издадена от министъра на образованието и науката 

Обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. 

и доп. ДВ. бр.46 от 9 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017г., изм. и 

доп. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г., изм. и доп. 

ДВ. бр.32 от 16 Април 2019г., доп. ДВ. бр.72 от 13 Септември 2019г., изм. и доп. ДВ. 

бр.43 от 13 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. 

бр.85 от 2 Октомври 2020г., изм. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г. 

 

 

 

 

Чл. 70.  (2) Приемането на ученици по ал. 1, както и допълване на утвърдените паралелки 

до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава 

комисия за класирането им по определени критерии съобразно вида на образованието и 

на спецификите на обучението. 

(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Учениците подават в избраното от тях училище 

заявление до директора и оригиналите на документите по чл. 72, т. 2 и 3. 

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Резултатите от попълването на местата по ал. 

2 се обявяват в училището и в регионалното управление на образованието до 11 

септември. 

 

 

Чл. 71. Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава до 14 

септември реализирания държавен прием за VIII клас по училища за: 

1. паралелките за професионална подготовка в професионалните и профилираните 

гимназии, в средните и обединените училища; 

2. паралелките за профилирана подготовка в професионалните и профилираните 

гимназии, в средните и обединените училища. 

 

 

Чл. 72. Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като 

подават следните документи: 

1. заявление до директора; 

2. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) оригинал на свидетелство за основно образование 

по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование - за 

учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2: 

….. 

 


