
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 
 

З А П О В Е Д 

№  РД09-2152/ 27.08.2019 г. 

 
 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба № 11 

от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с 

организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и 

в Х клас през учебната 2019 – 2020 година, както и във връзка с организацията на дейностите 

по приемане на ученици след основно образование в неспециализираните училища за 

учебната 2020 – 2021 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на 

дейностите в училищното образование и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс 

 
1. График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно 

образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места 

по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация 

на дейностите в училищното образование 

 
 

Вид дейност Срок 

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на 

способностите 

 
27 – 29 май 2020 г. 

Обявяване  на  списъци  с  разпределението  на  учениците  по 

училища   и   зали   за   полагане   на   изпити   за   проверка  на 

 
до 08 юни 2020 г. 



способностите. 

допускането им 

способностите 

Писмено уведомяване на 

за полагане на изпити 

 
за 

учениците 

проверка 

за 

на 

 

Провеждане на изпити за проверка на способностите по: 

 изобразително изкуство 

 музика 

 спорт 

 
22 юни 2020 г. 

23 юни 2020 г. 

24 – 25 юни 2020 г. 

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на 

способностите 

до 26 юни 2020 г. 

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за 

проверка на способностите 

до 02 юли 2020 г. 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

03 – 07 юли 2020 г. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 

класиране 

до 13 юли 2020 г. 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 

или подаване на заявление за участие във втори етап на 

класиране 

до 16 юли 2020 г. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 

класиране 

до 20 юли 2020 г. 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след втори етап на класиране 

23 юли 2020 г. 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 

класиране 

29 юли 2020 г. 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след трети етап на класиране 

до 03 август 2020 г. 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и 

записване 

определя се от директора 

до 10 септември 2020 г. вкл. 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 г. вкл. 



2. График на дейностите по приемане на ученици от обединените училища в XI клас 

за учебната 2020 – 2021 година на места по допълнителен държавен план-прием 

съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 

 
 

Вид дейност Срок 

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на 

способностите 

27 – 29 май 2020 г. 

Провеждане на изпити за проверка на способностите по: 

 изобразително изкуство 

 музика 

 спорт 

22 – 25 юни 2020 г. 

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на 

способностите 

до 26 юни 2020 г. 

Подаване на документи за участие в приема на ученици 03 – 07 юли 2020 г. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 

класиране 

до 13 юли 2020 г. 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 

или подаване на заявление за участие във втори етап на 

класиране 

до 16 юли 2020 г. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 

класиране 

до 20 юли 2020 г. 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след втори етап на класиране 

23 юли 2020 г. 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 

класиране 

29 юли 2020 г. 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след трети етап на класиране 

до 03 август 2020 г. 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и 

записване 

до 10 септември 2020 г. вкл. 

Утвърждаване на осъществения допълнителен държавен план- 

прием 

до 14 септември 2020 г. вкл. 



Заповедта да се сведе до знанието на училищните директори чрез началниците на 

регионалните управления на образованието. 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Таня Михайлова – заместник- 

министър. 

 

27.8.2019 г. 

 

  X  
Красимир Вълчев 

Министър на образованието и науката 

Signed by: Krasimir Georgiev Valchev 


