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Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1, т. 1 
 
(Ново - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) 

  

ДО 

НАЧАЛНИКА 

НА РУО - ............................ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас 

от ................................................................................................................................................, 

ЕГН                     , пол м ж , входящ номер               , 

  
(Вярното се отбелязва с "Х") 

живеещ/а: област ......................................................................................................................, 

пощенски код         , 

  

община ......................................................................................................................................, 

гр./с. ..........................................................................................................................................., 

ж.к./ул. ................................................................ № .........., бл. ......., вх. ...., ет.........., ап. ....., 

телефон за контакти: 

.......................................................................................................................... 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
А. След положени изпити от НВО и/или за проверка на способностите: 

                                                                                 Резултат в точки 

1. .....................................................................        ................................... 

2. .....................................................................        ................................... 

3. .....................................................................        ................................... 

4. .....................................................................        ................................... 

5. .....................................................................        ................................... 

Б. Класиран(а) на националния кръг на олимпиадата по .................................................... 
(български език и литература и/или математика) 

на .................................. 
      (с думи и с цифри) 

В. Документ, удостоверяващ правото по чл. 63, ал. 2, т. 6 от Наредба № 10 от 2016 
г. за организация на дейностите в училищното образование за участие в 
олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или 
държавно спортно първенство 
1. .......................................................... № ............../.................20............. г. 
              (вид на документа)                                                         (дата) 

Г. Свидетелство за завършено основно образование 
№ .........................../.................20....... г., училище ............................................................. 
                                       (дата)                                (наименование и населено място) 

Желая да участвам в класирането в следните училища на територията на РУО,  
гр. .................. 

Поредно 
желание 

Пълно наименование на училището, профил или специалност 
от професия 

Код 

1.     

2.     

3.     
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4.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

.     

  

                                                                    Подпис на ученика/чката:    ............................ 

Родител/настойник: .............................................................................   ............................ 

                                                              (име, фамилия)                                    (подпис) 

Приел заявлението: .............................................................................    ............................ 

                                                              (име, фамилия)                                    (подпис) 

Гр./с. ........................................ 

Дата: ....................................... 

 

  



56 
 

Приложение № 2 към чл. 66, ал. 2 
 
(Ново - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) 
 

ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО, 

В КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ 

ДО 

НАЧАЛНИКА 

НА РУО -.............................. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас 

от ..........................................................................................................................................., 

ЕГН                     , пол м ж , входящ номер               , 

  

(Вярното се отбелязва с "Х") 

живеещ/а: област.................................................., 

община.................................................., 

  

пощенски код         , 

  

гр./с. ....................................................., 

ж.к./ул. ....................................................... № ..........., бл. ........, вх. ....., ет......, ап. 

..........., 

тел. за контакти: ....................................................... 

Подпис на ученика/ученичката: 

..................................................................................................................... 

Родител/настойник: 

.............................................................................       ............................ 

                                                                  (име, фамилия)                                    (подпис) 

Приел заявлението: 

.............................................................................        ............................ 

                                                                  (име, фамилия)                                    (подпис) 

Гр./с. ........................................ 

Дата: ....................................... 
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Приложение № 3 към чл. 74, ал. 2, т. 1 

(Ново - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА                                                                     Вх. № ................................ 

............................................. 

гр. ....................................... 

З А Я В Л Е Н И Е 

за участие в приема за V клас за учебната ........................... г. 

от 

..............................................................................................................................................., 

родител на 

(трите имена на родителя) 

................................................................................................................................................, 

................................................................................................................................................. 

            (име, презиме и фамилия на ученика)          (дата на раждане) 

................................................................................................................................................, 

(Адрес: област, община, ПК, гр./с., ж.к./кв., ул., №, бл., вх., ет., ап.) 

тел. ......................................, електронен адрес ................................................................. 

................................................................................................................................................. 

(област, община, населено място и наименование на училището, в което 

ученикът е завършил IV клас) 

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Моля синът/дъщеря ми да бъде допуснат/а до участие в приема за V клас в 

повереното Ви училище, тъй като отговаря на изискванията на чл. 73 от Наредба № 

10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. 

Прилагам следните документи: 

1. Копие на служебна бележка с резултатите от ученическата олимпиада и/или 

състезанията в областта на математиката, включени в календара на Министерството 

на образованието и науката за учебната ................................ година само за ученици 

от друга област. 

2. Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование. 

Допълнителни документи, които се представят за учениците, които ползват права 

по чл. 77, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование, само за сверяване от член на комисията, който приема 

документите. 

3. Акт за раждане за ученик, ползващ права по чл. 77, ал. 2, т. 1. 

4. Документ, доказващ правото на ученик по чл. 77, ал. 2, т. 2. 

Родител: ........................................................................................................................... 

(име и фамилия, подпис) 

Член на училищната комисия: .................................................................................. 

(име и фамилия, подпис) 

Дата ............................. 
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Приложение № 4 към чл. 89, ал. 1, т. 1 

(Ново - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА .................................. 

ГР. .................................. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за участие в първи (втори, трети) етап на класиране за прием в XI клас 

от.................................................................................................................................................., 

ЕГН                     , пол м ж , входящ номер               , 

  

(Вярното се отбелязва с "Х") 

живеещ/а: област ..................................................................................................................... , 

пощенски код         , 

  

община .................................................................................................................................... , 

гр./с. ......................................................................................................................................... , 

ж.к./ул. ................................................................ № .........., бл. ......., вх. ...., ет. ....., ап. ......., 

телефон за контакти: .............................................., електронен адрес ................................. 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

А. След положени изпити от НВО и/или за проверка на способностите: 

                                                                                 Резултат в точки 

1. .....................................................................        ................................... 

2. .....................................................................        ................................... 

3. .....................................................................        ................................... 

4. .....................................................................        ................................... 

5. .....................................................................        ................................... 

Б. Документ, удостоверяващ правото по чл. 86, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование за участие в олимпийски 

игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно 

спортно първенство 

1. ............................................................................................. № ............../.................20....... г. 

                                        (вид на документа)                                                               (дата) 

В. Удостоверение за завършен първи гимназиален етап 

№ .........................../.................20....... г., училище.................................................................... 

                                   (дата)                                     (наименование и населено място) 

Желая да участвам в класирането във Вашето училище за следните профил и 

специалност от професия 
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Поредно 

желание 

Профил или специалност от професия Код 

1.     

2.     

3.     

4.     

.     

.     

      

      

  

                                                                    Подпис на ученика/чката: ............................ 

Родител/настойник: ............................................................................. ............................ 

                                                              (име, фамилия)                                    (подпис) 

Приел заявлението: ............................................................................. ............................ 

                                                              (име, фамилия)                                    (подпис) 

Гр./с. ........................................ 

Дата: ....................................... 
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Приложение № 5 към чл. 96, ал. 2, т. 1 
 
(Ново - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) 
 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА 

ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И 

СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА 

ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, 

НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА 

ГР. ................................................... 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за насочване и класиране в профилирани паралелки и в паралелки за 

придобиване на професионално образование 

от ........................................................................................................................................., 

(собствено, бащино и фамилно име на ученика) 

ЕГН                     , пол м ж , входящ 

номер 

              , 

  

(Вярното се отбелязва с "Х") 

живеещ/а: област .............................................................................................................. , 

пощенски код         , 

  

община ............................................................................................................................... , 

гр./с. .................................................................................................................................... , 

ж.к./ул. ............................................................ № .........., бл. ......., вх. ...., ет. ....., ап. ....., 

телефон за контакти: .......................................................................................................... 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

През учебната .................. година предстои да завърша ........... клас 

в .............................................................., гр./с. .................................................................., 

                                              (училище) 

община......................................................, област ............................................................. 

Желая да бъда насочен/а за обучение в следните училища и паралелки, посочени 

по реда на желанията ми: 

профил/специалност от професия                                         училище 

.................................................................         ................................................................ 

.................................................................         ................................................................ 

.................................................................         ................................................................ 

Прилагам необходимите документи. 

Гр.(с.)................................................              Подпис на ученика: .............................. 

Дата ............................ 

Родител/настойник ................................       Подпис: ................................................. 

                                  (име и фамилия) 

Длъжностно лице от дом: .....................       Подпис:.................................................. 

                                    (име и фамилия) 

Длъжностно лице от комисията: ...........     Подпис:................................................... 

                                       (име и фамилия) 

 



61 
 

Приложение № 6 към чл. 99, ал. 1 
 
(Ново - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) 
 

ПРОТОКОЛ 

за подреждане и насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и 

сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от 

центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства 

съгласно чл. 95, ал. 1 и 2 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 

Входящ 

номер 

Трите 

имена 

на 

ученика 

ЕГН Училище 

и клас, в 

които се 

обучава 

ученикът 

Основание 

за 

насочване 

Оценки от 

балообразуващите 

предмети 

Поредно 

желание 

Насочен 

към 

......... 

                

                

                

                

                

                

                

                

  

Дата: ............................ 

Председател на комисията за насочване: 

.....................................................................................                   ......................................... 

                       (име и фамилия)                                                                   (подпис) 

Членове: 

1. .......................................................................                    ........................................ 

                         (име и фамилия)                                           (подпис) 

2. .......................................................................                    ........................................ 

                         (име и фамилия)                                           (подпис) 

3. .......................................................................                    ........................................ 

                         (име и фамилия)                                           (подпис) 

4. .......................................................................                    ........................................ 

                         (име и фамилия)                                           (подпис) 
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Приложение № 7 към чл. 99, ал. 1 
 
(Ново - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) 
 

ПРОТОКОЛ 

за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, 

ал. 7 от ЗПУО съгласно чл. 95, ал. 1 и 2 от Наредба № 10 от 2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование 

Входящ 

номер 

Трите имена 

на ученика 

ЕГН Училище и клас, 

в които се 

обучава 

ученикът 

Основание за 

насочване (№ 

на становището 

от РЦПППО) 

Насочен 

към 

училище 

Клас 

              

              

              

              

              

              

              

  

Дата: ............................ 

Председател на комисията за насочване: 

.....................................................................................                   ......................................... 

                       (име и фамилия)                                                                   (подпис) 

Членове: 

1. .......................................................................                    ........................................ 

                         (име и фамилия)                                           (подпис) 

2. .......................................................................                    ........................................ 

                         (име и фамилия)                                           (подпис) 

3. .......................................................................                    ........................................ 

                         (име и фамилия)                                           (подпис) 

4. .......................................................................                    ........................................ 

                                     (име и фамилия)                                           (подпис) 

 


