
17

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас 
за учебната 2023/2024г.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА 

ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране – ВАРНА
гр. Варна, бул. „Цар Освободител “ № 27, Младежки дом

тел.: 052 988 933, е-mail: cko_varna@abv.bg, www.cko-varna.bg

Актуална информация към 11.2022г.



ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

съгл. Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Приемът на ученици в профилирани гимназии,

средни училища и професионални гимназии се

организира централизирано по области на

РБългария от началниците на Регионалните

управления на образованието (РУО).

Учениците кандидатстват едновременно за

всички училища в дадена област, като подават

едно заявление, в което подреждат паралел-

ките според своите желания.

Може да се кандидатства и в повече от една

област, но за всяка област трябва да се

подаде отделно заявление.

Централизирано е кандидатстването за:

 Средни училища (СУ)

 Профилирани гимназии

 Професионални гимназии

Основният източник на информация за 

държавния план-прием в училищата, 

организаицията на процеса на 

кандидатстване, както и образци на 

документите за кандидатстване е сайтът на:

Регионалното управление на образованието 

Варна: https://ruo-varna.bg

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. в неспециализирани училища

Актуална информация към 11.2022г.

https://ruo-varna.bg/


ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

ИЗИСКВАНИЯ
съгл. Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

1. Успешно завършване на основно образование – 7 клас.

2. Приемането на ученици в VIII клас се извършва въз основа на:

- желанията на учениците;

- и при отчитане на резултатите от национално външно оценяване /НВО/, които се 
включват като балообразуващ елемент.

3. Приемането за профилите «Изобразително изкуство», «Музика» и «Физическо 
възпитание и спорт» се извършва и въз основа на резултата от изпита проверка на 
способностите (изобразително изкуство, музика, физическо възпитание).

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. в неспециализирани училища

Актуална информация към 11.2022г.



ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

- Всеки ученик се класира САМО по едно желание 
за всеки етап на класиране.

- След всеки етап на класиране ученикът,
който се е записал и след това е изтеглил 
документите си, НЕ запазва мястото си.

- Подаването на документите се извършва само 

по електронен път в електронната платформа: 

https://infopriem.mon.bg, като подаването на 

заявленията може да стане: 

1. самостоятелно; 

2. със съдействие на училището, в което ученикът 

завършва 7 клас;

3. със съдействие на друго училище, определено от 

началника на РУО Варна (списъкът на тези 

училища-гнезда се публикува на сайта на РУО 

Варна).

- Дейностите по приема са организирани на три 
етапа централизирано на областно ниво. 

- При останали след третото класиране незаети 
места, училищата децентрализирано
организират прием за тези места до 10.09.2023г.

- След първи, втори и трети етап на класиране в 
сайта на РУО Варна се публикуват справки за 
минималния и максималния бал на приетите 
ученици по паралелки. А преди и след третото 
класиране – справки за останалите незаети 
места по паралелки.

- Учениците участват в класирането според 
БАЛА и ЖЕЛАНИЯТА, посочени в Заявлението 
за кандидатстване, по низходящ ред.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА
съгл. Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. в неспециализирани училища

Актуална информация към 11.2022г.



ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

ПОДАВАНЕ

ДОКУМЕНТИ 

ЗА УЧАСТИЕ

ОБЯВЯВАНЕ НА 

СПИСЪЦИТЕ С 

ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

ЗАПИСВАНЕ НА 

ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ 05 – 07 юли 2023 г. до 12 юли 2023 г. 13 - 17 юли 2023 г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ 13 - 17 юли 2023 г. до 19 юли 2023 г. 20 - 24 юли 2023 г.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ 26 – 27 юли 2023 г. до 31 юли 2023 г. 01 – 02 август 2023 г.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА
– съгл. Заповед № РД09-4061/30.08.2022г. на Министър на образованието и науката

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. в неспециализирани училища

Актуална информация към 11.2022г.



ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

Кандидатстването става чрез платформата 
infopriem.mon.bg, в която всеки ученик ще има 
персонален профил (влизането в профила става
с входящ номер и код за достъп, вписани в 

Служебната бележка за удостоверяване на 
мястото за явяване на изпитите от НВО, 
която всеки ученик ще получи до 09.06.2023г. 
от училището, където се обучава в 7 кл.).

Резултатите от НВО и оценките от 
Свидетелството за основно образование 
се прехвърлят по служебен път в платформата.

Заявлението се подава от меню „Желания“, 
където от таблицата с план-приема се избират 
паралелките за първо, второ и т.н. желание. 
Няма ограничения в броя на желанията.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА
съгл. Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ: Държавният план-прием в 

8 клас за учебната 2023-24г. ще бъде утвърден от 

компетентните органи в срок до 30.04.2023г.

Има възможност да се подаде по едно заявление за 

всяко РУО (за всички РУО в България подаването на 

заявление става чрез платформата infopriem.mon.bg, 

има опция за избор на област). 

Когато в заявлението се включват професионални 

паралелки, трябва да се приложи медицинско 

свидетелство (едно за всички проф.паралелки), 

издадено от личния лекар на ученика, че 

специалностите, за които кандидатства, 

не са противопоказни на здравословното му 

състояние. В платформата се прикачва копие в PDF 

формат, не по-голямо от 2 МВ.

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. в неспециализирани училища

Актуална информация към 11.2022г.

infopriem.mon.bg


ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ (ТРЕТИ) ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Заявлението се подава от меню „Желания“, където от таблицата с план-приема 
се избират паралелките за първо, второ и т.н. желание. 

В него се посочват училища, профили, специалности. 

Подреждат се по реда, в който ги желаете.

Може да се посочат неограничен брой желания. 

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

2. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО, издадено от общопрактикуващия лекар на 
ученика - за кандидатстващите за специалности от професии.

Необходими документи

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. в неспециализирани училища

Актуална информация към 11.2022г.



ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

БРОЯТ ТОЧКИ ОТ НВО 
по БЕЛ и МАТЕМАТИКА

ОЦЕНКИТЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВО 
ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
по ДВА УЧЕБНИ ПРЕДМЕТА,

определени от педагогическият съвет на 
приемащото училище, ИЗУЧАВАНИ в 

VII клас и превърнати по скала в точки

УДВОЕНИЯТ РЕЗУЛТАТ от ИЗПИТА ЗА 
ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ –

ако е положен такъв

Балът за

класиране

е сбор от

следните

елементи

съгл. Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите 

в училищното образование

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. в неспециализирани училища

Актуална информация към 11.2022г.



ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

Примери за балообразуване:

2хБЕЛ (от НВО) + 2хМ (от НВО)+ БЕЛ + М

2хБЕЛ (от НВО) + 2хМ (от НВО)+ БЗО + ХООС

1хБЕЛ (от НВО) + 3хМ (от НВО) + БЕЛ + М

3хБЕЛ (от НВО) + 1хМ (от НВО) + БЕЛ + ЧЕз

2хБЕЛ (от НВО) + 2хМ (от НВО) + ИТ + ИИ

2хБЕЛ (от НВО) + 2хМ (от НВО) + ГИ + ЧЕз

2хБЕЛ (от НВО) + 2хМ (от НВО) + ИТ + ФА

1хБЕЛ (от НВО) + 1хМ (от НВО) + 2хИПС + Муз + ЧЕз

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. в неспециализирани училища

Балообразуващите елементи на бала за прием за всяка специалност/профил се 
определят по решение на педагогическия съвет на всяко приемащото училище, 
съобразено с изискванията на Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Актуална информация към 11.2022г.



ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. в неспециализирани училища

ЗА ДА УЧАСТВАТ В 

БАЛООБРАЗУВАНЕТО оценките 

на предметите от Свидетелство 

за основно образование, 

изучавани в VII клас се 

превръщат в точки: 

6 – 50 точки;

5 – 39 точки;

4 – 26 точки;

3 – 15 точки.

Балът за класиране на ученик, 

КОЙТО НЕ СЕ Е ЯВИЛ на НВО 

по БЕЛ или МАТ се формира, 

като резултатът му от НВО по 

предмета, по който не се е явил, 

се приема за 0 /нула/ точки.

Актуална информация към 11.2022г.



ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

ПРИМЕР:

БЕЛ (от НВО) – 75т 

М (от НВО) – 86т

БЕЛ – 50т

М – 50т

БЗО – 39т

ХООС – 50т

ЧЕз – 39т

Примери за балообразуване:

2хБЕЛ (от НВО) + 2хМ (от НВО)+ БЕЛ + М

2х75т + 2х86т + 50т + 50т = 150+172+100 = 422

2хБЕЛ (от НВО) + 2хМ (от НВО)+ БЗО + ХООС

2х75т + 2х86т + 39т + 50т = 150+172+89 = 411

1хБЕЛ (от НВО) + 3хМ (от НВО) + БЕЛ + М

1х75т + 3х86т + 50т + 50т = 75+258+100 = 433

3хБЕЛ (от НВО) + 1хМ (от НВО) + БЕЛ + ЧЕз

3х75 + 1х86 + 50т + 39т = 225+86+89 = 400

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. в неспециализирани училища

Т.е. при едни и същи резултати от НВО е възможно да се получи различна стойност на 

бала, според начина на балообразуване в приемащото училище.

Актуална информация към 11.2022г.



ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА – ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
съгл. Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Ако ученикът е приет по първо желание:

- записва се в училището, в което е приет.

Ако ученикът е приет по второ или следващо желание:

- може да се запише в училището, в което е приет;

- но може да участва и във втори етап на класиране като подава заявление 

за участие във второ класиране.

В заявлението за втори етап не се пренареждат желания!

Ако ученикът не е приет никъде:

- не подава заявление, автоматично участва във второ класиране.

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. в неспециализирани училища

Актуална информация към 11.2022г.



ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА - ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ 
съгл. Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Ако ученикът преминава на по-предно желание 

- записва се в училището, в което е приет.

или

Ако запазва мястото си от първи етап на класиране 

- записва се в училището, в което е приет.

или

Ако на първо класиране не е бил приет и автоматично е участвал 

във второ класиране е възможно:

- ученикът да е приет по някое от желанията си - записва се в училището, 

в което е приет;

- отново да не е приет никъде. 

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. в неспециализирани училища

Актуална информация към 11.2022г.



ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

1. Учениците, които не са приети на 

първо и второ класиране 

или не са участвали досега в 

класирането, могат да

подадат заявление за участие в трето 

класиране електронно (онлайн).

В заявлението за участие в трети етап на 

класиране се подреждат само 

паралелките, в които има свободни 

места.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА в неспециализирани училища – ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
съгл. Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

2. Учениците, които са се записали на първо 

или второ класиране в училищата, в които са 

приети, но имат желание да участват за 

свободните места на трето класиране, следва 

да изтеглят оригиналните си документи от 

училището, където са записани. 

С тях могат да подадат заявление за участие 

в трето класиране, но само в училищата-

гнезда. Не могат самостоятелно да подадат 

заявление за участие в трето класиране 

електронно. При изтегляне на документите, 

учениците не запазват местата си, на които 

са били приети!

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. в неспециализирани училища

Актуална информация към 11.2022г.



ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА в неспециализирани училища

– Попълване на незаетите места след трето класиране (децентрализирано по училища) 
съгл. Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си и на третия етап или не са взели участие в 

трите етапа на централизираното класиране, могат да кандидатстват за останалите свободни места 

след записването на класираните в трети етап ученици. 

Тези места ще бъдат обявени до 04.08.2023 в сайта на РУО Варна. Кандидатстването ще се 

осъществи в периода от 05.08 до 11.09.2023 г. по графици, утвърдени от директорите на 

приемащите училища (които ще бъде публикувани в сайтовете на училищата и в сайта на РУО 

Варна). 

Ученикът подава в избраното от него училище: 

• Заявление до директора

• оригинал на Свидетелството за основно образование 

• оригинал на медицинското свидетелство при записване в професионална паралелка. 

Класирането се извършва от училището на база желания и приемен бал на кандидатите. 

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. в неспециализирани училища

Актуална информация към 11.2022г.



ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА – ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ
съгл. Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Класираните ученици се записват в VIII клас, като подават:

1. Заявление до директора;

2. Оригинал на свидетелството за основно образование;

3. Оригинал на медицинско свидетелство – за кандидатстващите по специалност от 

професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани 

гимназии, обединени и средни училища.

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. в неспециализирани училища

Актуална информация към 11.2022г.



ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

КАНДИДАТСТВАНЕ в специализирани училища

- Национално училище по изкуствата „Добри Христов“

- Спортно училище „Георги Бенковски“

Приемът на ученици в специализираните

училища се организира децентрализирано

по училища, което означава, че документите

за кандидатстване се подават в съответното

училище, ученикът се явява на изпит за

проверка на способностите там и класи-

рането е отделно само за това училище.

Информация за процедурата на кандидат-

стване може да се намери в сайтовете на

училищата.

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. в специализирани училища

Национално училище по изкуствата „Добри

Христов“ - https://www.artschool-varna.com/

Спортно училище „Георги Бенковски“ -

http://www.sportno-varna.com/

Актуална информация към 11.2022г.

https://www.artschool-varna.com/
http://www.sportno-varna.com/


ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

ПРИЕМАНЕ на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни 

увреждания, със специални образователни потребности, от домове за деца, лишени 
от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип

Ученици с хронични заболявания, с физически и

сензорни увреждания, по тяхно искане, се

приемат по документи за профили и специ-

алности, които не са противопоказни на

здравословното им състояние.

В РУО Варна работи комисия, която насочва уче-

ниците (обучаващи се по индивидуални учебни

програми, с поставена оценка с качествен пока-

зател за първи учебен срок, съобразно тежестта

на заболяването и произтичащите от него огра-

ничения, учебните резултати и изявеното

желание.

Насочването на учениците се извършва по

списъци, утвърдени от министъра на здравеопаз-

ването и съгласувани с министъра на образо-

ванието и науката.

Ученици от домове за деца, лишени от родителска

грижа, от центровете за настаняване от семеен тип

и ученици, настанени в приемни семейства, по

тяхно искане, се приемат по документи по

специалности от професионалното образование.

За подробна и актуална информация:

Регионалното управление на образованието 

Варна: https://ruo-varna.bg , секция „Прием на 

ученици“

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. 

https://ruo-varna.bg/


ЦПЛР- ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - ВАРНА

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 клас за учебната 2023/2024г. 

Няма ограничения относно броя на въвежданите желания, като системата следи да

не се допускат дублирани паралелки.

Всеки ученик може да кандидатства за приемане във всички училища, както във

Варна, така и в други области. Но може да се запише само в една паралелка.

Успех!

Актуална информация към 11.2022г.



ЦПЛР - ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - Варна

Адрес: гр. Варна, бул. «Цар Освободител» № 27, Младежки дом

тел.: 052 988 933

www.cko-varna.bg

• За да улеснят учениците в избора на образование, професия и работа, в планирането и постигането на мечтата 
им за професионална кариера, кариерните консултанти от ЦПЛР-Център за кариерно ориентиране-Варна 
осъществяват диагностична и консултативна дейност с ученици за избор на образование и кариера, 
информират за профилите на обучение, професиите и специалностите в средните и висшите училища.

• ЦПЛР-Център за кариерно ориентиране-Варна 
е общински център и всички услуги, 
които предлага са безплатни за ученици, родители и педагози.

Актуална информация към 11.2022г.


