
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО 

„ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ” – ГР. СЛИВЕН 

гр. Сливен – 8800, пл. “Стоил войвода” № 1, тел. факс /044/ 62-35-50; тел. 62-33-97; e-mail pgto@abv.bg;  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

За дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за 

учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 

01.09.2016 год. за организация на дейностите в училищното образование 

 

I.  Обща информация 

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили 7 

клас, подават до началника на регионалното управление на образованието следните 

документи: 

1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания; 

2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;  

3. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика за 

кандидатстващите за специалности по професията. 

Подаване на заявление на хартиен носител: 

В община Сливен се извършва в следните училища-гнезда: 

 Основно училище „Д-р Иван Селимински“ – Сливен 

 Основно училище „Елисавета Багряна“ – Сливен 

При подаване на заявление в училището – гнездо е задължително присъствието на 

родител/настойник на ученика. 

Работното време ще бъде от 08.00 ч. до 18.00 ч. 

При подаване на копията на документите за участие в приема учениците представят 

оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица. 

В заявлението си учениците подреждат по желание професиите и специалностите, за 

които отговарят на условията за балообразуване. За едно желание се смята кандидатстването 

за една специалност от професия за всяко заявено училище. 

Подаване на заявление за класиране по електронен път: 

Осъществява се на следния адрес: https//priem.mon.bg 

При избиране на професионална паралелка задължително се прикачва сканирано в 

PDF формат медицинско свидетелство /файлът трябва да е не по-голям от 2 МВ/, издадено от 

общопрактикуващия лекар на ученика. Без него желанието за професионална паралалка няма 

да бъде отчетено при класирането. 

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в 

регионалното управление на образованието в три етапа. 

След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил 

документите си, не запазва мястото си. 

Във втори етап на класиране участват кандидатите, които: 

 Не са приети на първи етап – те участват, без да подават заявление за втори етап; 

 Са приети по второ или следващо желание, но не са се записали – в този случай 

заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е 

приет. 

Учениците, участвали във втория етап на класиране, се класират на мястото си от 

първия етап или на по-предно свое желание. След обявяване на резултатите класираните 

ученици следва да се запишат в училището или губят мястото, на което са класиране. 



В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са 

кандидатствали до момента. За участие в третия етап се подава заявление, в което се 

подреждат желанията за обявените свободни места в паралелки. 

При записване в училището се подава заявление до директора, оригинал на 

свидетелството за завършено основно образование и оригинал на медицинското 

свидетелство /за прием в професионални паралелки/ 

Ако бъде избран начина за подаване на заявление в училище-гнездо и при 

записване следва стриктно да се спазват правилата и противоепидемичните мерки, 

определени от директорите: 

 Използване на маски; 

 Използване на лични химикалки; 

 Недопускане на струпване на хора; 

 Спазване на разстояние от най-малко 1,5 м. между участниците в процеса; 

 При необходимост от изчакване, това да става пред училищната сграда, а не 

вътре в нея; 

 Използване на дезинфектанти, осигурени от директорите на училищата. 

 

II. График на дейностите 

Подаване на документи за участие в приема на учениците по 

Наредба № 10/01.09.2016 год. 

03 -07 юли 2020 год. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 

класиране 

до 13 юли 2020 год. 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или 

подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 

до 16 юли 2020 год 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 

класиране 

до 20 юли 2020 год 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 год 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 

втори етап на класиране 

23 юли 2020 год. 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24-27 юли 2020 год. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 

класиране 

29 юли 2020 год. 

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

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 

трети етап на класиране 

до 03 август 2020 год. 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и 

записване определя се от директора 

до 10 септември 2020 

год. вкл. 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 

год. 

 

III. Записване на приетите ученици за всяко класиране 

 в ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен 

 от 08.00 ч. до 17.00 ч. 


