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    ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ 

  “ Иван Вазов” гр. Велинград 

 бул.” Съединение” №44;  e-mail:pgd_ivanvazovvg@abv.bg 
                    

 

 

ГРАФИК 
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В 

ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018Г., СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10 

от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование и Заповед 

№РД09-1638/19.10.2016г. на МОН 

 

I. След завършен VII /седми/ клас. 

 

№ Вид дейност Срок 
1. Провеждане на тестове: 

 По български език и литература 

 По математика 

 

19.05.2017г. 

22.05.2017г. 

2. Обявяване на резултатите от тестовете. до 05.06.2017г. 

3. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните 

изпити 

12.06 – 13.06.2017г. 

4. Подаване на документи за участие в първи етап на 

класиране. 

16.06 – 22.06.2017г. 

5. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 

класиране. 

до 27.06.2017г.  

6. Записване на приетите ученици на първи етап на 

класиране или подаване на заявление за участие във втори 

етап на класиране.  

28.06 – 30.06.2017г. 

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 

класиране. 

до 04.07.2017г. 

8. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 05.07. – 07.07.2017г. 

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след втори етап на класиране. 

до 10.07.2017г. 

10. Подаване на документи за участие в трети етап на 

класиране. 

11.07. – 13.07.2017г. 

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 

класиране. 

до 17.07.2017г. 

12. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 18.07. – 19.07.2017г. 

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след трети етап на класиране. 

до 21.07.2017г. 

14. Попълване на незаети места след трети етап на класиране и 

записване: 

 Подаване на документи; 

 

 Класиране; 

 Записване на учениците; 

 

 

28,29,30 и 

31.08.2017г. 

01.09.2017г. 

до 04.09.2017г.вкл. 

15. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2017г. 
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Забележка: 

 

1. Приемът на ученици в VIII /осми/ клас ще се извършва чрез конкурс въз основа на 

резултатите от националното външно оценяване /НВО/ - БЕЛ и математика. Балът за 

класиране се образува като сбор от удвоения брой точки от НВО – БЕЛ и НВО по 

математика и точките от оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за 

завършено основно образование. 

 

2. Необходими документи: 

 - заявление до директора; 

 - копие от свидетелство за основно образование; 

 - копие на служебна бележка от НВО – БЕЛ и математика; 

 - копие от медицинско свидетелство със заключение от лекуващия лекар, че 

специалността, за която кандидатства не е противопоказна на здравословното му 

състояние; 

 

3. При подаване на документите се подават за сверяване оригиналите на 

горепосочените документи. 
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    ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ 

  “ Иван Вазов” гр. Велинград 

 бул.” Съединение” №44;  e-mail:pgd_ivanvazovvg@abv.bg 
 

 

График 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ 

УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г., СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10 от 1.09.2016г. за 

организации на дейностите в училищното образование и Заповед №РД09-1638/19.10.2016г. на 

МОН 

II. След завършен VIII /осми/ клас. 

№ Вид дейност Срок 

1. Подаване на документи за участие в първи етап на 

класиране 

03-05.07.2017г.вкл. 

2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 

класиране 

До 06.07.2017г.вкл. 

3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране. 07.07.2017 г. 

4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след първи етап на класиране. 

10.07.2017 г. 

5. Подаване на документи за участие във втори етап на 

класиране. 

11.07.2017г. 

6. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 

класиране. 

До 13.07.2017г. вкл. 

7. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 14.07.2017г. 

8. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след втори етап на класиране. 

До 18.07.2017г.вкл. 

9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 19.07.2017г. 

10 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 

класиране 

20.07.2017г. 

11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 21.07.2017г. 

12. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места 

след трети етап на класиране. 

До 26.07.2017г. вкл. 
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13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и 

записване. 

-подаване на документи ; 

 

-класиране ; 

 

- записване на учениците  

 

 

28, 29 ,30 и  

31.08.2017г. 

01.09.2017г.  

до 04.09.2017г.вкл. 

14. Утвърждаване на осъществения държавен план прием До 14.09.2017г. вкл. 

 

Забележка: 

1. Приемът на учениците в IX /девети/ клас ще се извършва чрез конкурс по документи. 

Дневна форма на обучение: 

 Балът за класиране за всички специалности се образува като сбор от оценките по български 

език и литература, математика и изобразително изкуство от свидетелството за основно 

образование. За учениците с равен бал класирането ще се извърши по по-висок бал от 

свидетелството за основно образование. 

 Задочна форма на обучение: 

 Балът за класиране за всички специалности се образува като сбор от оценките по български 

език и литература, математика,  изобразително изкуство и технологии от свидетелството за 

основно образование. За учениците с равен бал класирането ще се извърши по по-висок бал от 

свидетелството за основно образование. 

 

2. Необходими документи: 

-заявление до директора 

- копие на свидетелството за основно образование 

-копие от медицинско свидетелство със заключение от лекуващия лекар, че специалността, за 

която кандидатства не е противопоказна на здравословното му състояние. 

 

3. При подаване на документите се представят за сверяване оригиналите на горепосочените 

документи. 


