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ЗАПОВЕД
№РД-11- 482/12.05.2022 г.

На основание чл. 259 от ЗПУО, чл. 83 и чл. 84 и чл. 85 от Наредба № 10 за 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 
201 бг., изм. идоп.ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. идоп.ДВ. бр.46 от 9 Юни 2017г., изм. идоп. 
ДВ. бр. 77 от 26 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г., във връзка срешение на 
Педагогическия съвет от. 12.01.2022 год.

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Следните критерии и ред за прием в XI клас за учебната 2022/2023 год.:
t

Балът за класиране на учениците след завършен първи гимназиален етап на средно 
образование се формира като сбор бт:

1. броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по 
математика;

2. оценките от два предмета от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на 
средното образование, превърнати по скала в точки - география и икономика и английски език;

3. Балообразуващите учебни предмети по ал. 1, т. 2 се определят с решение на 
педагогическия съвет.

4. Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по български 
език и литература или по математика, се формира по реда на ал. 1, като резултатът от националното 
външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.

5. За учебната 2022/2023 година балът на ученик, който не се е явил на националното 
външно оценяване по български език и литература или по математика, се формира по реда на ал. 1, 
чл. 86 от Наредба №10, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който 
не се е явил, се приема за нула точки.

6. Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на 
местата по чл. 79, ал. 1 от Наредба № 10, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите 
от националното външно оценяване.

7. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в 
низходящ ред от средния успех от удостоверението за завършен първи гимназиален етап, превърнат 
по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

8. Над утвърдения план-прием се приемат:
1. близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за прием на 

ученици в XI клас;
2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на 

изискванията по чл. 82.

9. За участие в допълнителния държавния прием в XI клас учениците подават до директора 
на приемащото училище следните документи:

9.1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
9.2. копие на удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното

образование; 1
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9.3. копие на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното 
външно оценяване;

9.4. копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 82, ал. 1, т. 
2, издадено от лекуващия лекар на ученика, за кандидатстващите за специалност от професия;

9.5. заявлението и документите се подават по следния ред и условия и са публикувани на 
интернет страницата на училището:

9.5.1. Служебните бележки с резултатите от националното външно оценяване се 
издават от училището, в което ученикът се е обучавал в X клас.

9.5.2. Е[ри подаване на копията на документите по ал. 1 и 2 учениците представят за 
сверяване оригиналите на документите.

9.5.3. В заявлението си учениците подреждат по желание профилите и специалностите от 
професии, за които отговарят на усЛовията за балообразуване.

9.5.4 За едно желание хе смята кандидатстването за един профил или за една специалност 
от професия за всяко заявено училище.

9.5.5. Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област.
9.5.6. Класирането се извършва в три етапа от комисия, назначена от директора на 

училището в състав:
1. Ирена Стамболиева - зам. Директор в Седмо СУ - Благоевград;
2. Елена Трифонова - учител по чужд език в Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ - Благоевград;
3. Евелина Цинцева - учител по ИТ в Седмо СУ „Кузман Шапкарев“ - Благоевград.

9.5.7. Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.
9.5.8. След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил 

документите си, не запазва мястото си.
9.5.9. Всеки етап на класиране приключва със записване на приетите ученици и обявяване 

на незаетите места в училището и в регионалното управление на образованието.
9.5.10. Когато след трети етап на класиране записаните са под норматива за минимален 

брой ученици, допълнителен държавен прием за тази паралелка не се извършва.
9.5.11. За паралелките по предходната алинея допълнителен прием може да се извършва 

по решение на началника на регионалното управление на образованието след анализ на 
възможностите за записване на нормативно определения брой ученици до 10 септември предвид 
спецификата на населеното място, желанията на учениците и потребностите на пазара на труда.

10. За свободни се смятат местата на:
1. които няма приети ученици;
2. приети, но незаписани се в срок ученици;
3. записали се и след това изтеглили документите си ученици.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на училищната общност и желалаещите да подадат 
докумнети за прием на интернет страницата на училището.

Директор на 7.СУ„К.Шапкарев 
/  д-р Л. Стоянова /
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