
РЕГЛАМЕНТ 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС НА МГ „БАБА ТОНКА“, 

за учебната 2020/2021 година 

Регламентът е приет на заседание на ПС, Протокол № 6/11.12.2019 г. и утвърден със заповед 

на директора № 164/13.12.2019 г., изменен на заседание на ПС, Протокол № 13/29.05.2020 

г. и утвърден със заповед на директора № 314/02.06.2020 г., на основание заповед № РД09-

706/31.03.2020 г. за oрганизация на дейностите по приемане на ученици в V клас, заповед 

№ 1104/19.05.2020 г. за отмяна на НВО в IV клас и заповед № РД09-1036/12.05.2020 г. за 

провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания на Министъра на 

образованието и науката, изменен и допълнен с решение на ПС, Протокол № 14/10.06.2020 

г. и утвърден със заповед на директора № 323/10.06.2019 г., на основание заповед № РД09-

1290/05.06.2020 г. на Министъра на образованието и науката. 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1.  (1) С този регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V 

клас в МГ „Баба Тонка” за учебната 2020/2021 година. 

  (2) Регламентът е разработен в съответствие с чл. 38, ал. 3 от ЗПУО и на основание 

чл. 48, ал. 3 и чл. 75 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование и §1 от допълнителните разпоредби, в сила от 13.05.2020 г. 

Чл. 2.  В V клас се приемат 2 паралелки с по 26 ученици в паралелка. 

Чл. З.  Регламентът се приема от Педагогическия съвет на гимназията. 

Чл. 4.  Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед 

на директора на гимназията. 

П. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА 

Чл. 5. (1) Право на участие в приема в V клас в МГ „Баба Тонка” има всеки ученик, който: 

успешно е завършил началния етап на основно образование и е участвал в поне едно от 

състезанията (областният кръг на олимпиадата по математика в този регламент ще 

наричаме състезание), посочени в чл. 6 ал. 1  

(2)  За места, определени с държавния план-прием в V клас, могат да кандидатстват 

и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са 

завършили клас, съответстващ на IV клас в България, който е признат при условията и по 

реда на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците. 

Чл. 6.  (1) Състезанието, с резултатите от които може да се участва при класирането, са: 

1. Областен кръг на олимпиадата по математика - 1.02.2020 г.; 

2.  Състезанието „Математика за всеки“ - 28.06 2020 г. от календара на МОН. 

 

Ш. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ 

Чл. 7. (1)  Балът за класиране се образува от сбора на точките, получени като: 

1.  средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с 

ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверието за 

завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас,  в 

раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 73, ал. 2 - 

оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 /01.09.2016 

г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците; 



2. по-високият индивидуален резултат измежду постигнатите на математическите 

състезания, посочени в чл. 6, ал. 1, след умножение със съответния коефициент съгласно 

чл. 9. 

(2)  Оценките от ал. 1, т.2 се превръщат в точки съгласно чл.9, ал. 10 от Наредба №11 

от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Чл. 8.  Точките, които участват в класирането, съгласно чл.7, ал. 1, т. З, се получават, като 

резултатът на ученика от всяко състезание се умножи със съответен коефициент. 

Чл. 9 . (1) коефициентите за посочените в чл.6, ал. 1 състезания са: 

1. за областен кръг на олимпиадата по математика - 
350

21
  

2. за състезанието „Математика за всеки“ - 
350

100
 

(2) Точките, които се получават по чл.7, ал. 1, т.2 и чл.8, са с точност 0,01. 

Чл.10. В класирането за прием участват ученици, които са: 

1. подали заявление до директора на МГ „Баба Тонка” – Русе; 

2. само за ученици, които не са се явявали на състезания в област Русе - служебна 

бележка за резултатите от състезанията и/или олимпиадата в областта на математиката, 

посочени в т. 6, издадена от началника на съответното РУО. 

3. Представили копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно 

служебната бележка за признаване по чл.110, ал. 2 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците, за учениците от училища на чужди 

държави по чл. 5, ал. 2; 

Чл.11.  Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със 

заповед на директора. 

Чл.12. В случай, че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се 

надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ 

ред по броя на точките, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2. 

Чл. 13. Ако след класирането по чл. 12 все още се надхвърля утвърденият държавен план-

прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките, получени от избраното 

състезание от посочените в чл. 6, ал. 1, умножено по съответния коефициент. 

Чл. 14. Ако след класирането по чл. 13 все още се надхвърля утвърденият държавен план-

прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от II модул от състезанието 

по чл. 6, ал. 1, т.4. 

Чл. 15. При прилагане на чл. 12, чл. 13 или чл. 14 точките от състезание, на което ученикът 

не е участвал, се приемат 0 (нула) точки. 

Чл. 16. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по чл. 2 може да се приемат: 

(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря 

на условията по чл.5. 

(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря 

на условията по чл. 5. 

Чл. 17. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се оповестяват 

своевременно на официалната страница на гимназията. 

Чл. 18. Приемът за учебната 2020/2021 година се извършва до 30 юли 2020 г. 

Чл. 19  Дейностите по приемане на документи, класиране и записване се извършват от 

училищна комисия, определена със заповед на директора на гимназията. 



Чл. 20  Графикът на дейностите се определя със заповед на директора на гимназията, в 

съответствие с Приложение № 2. 

Чл. 21 При записване се представят оригиналите на документите, посочени в чл. 7. 

 

 

Приложение № 1 

Състезания определени от педагогическия съвет на 29.05.2020 г., Протокол №  в 

съответствие с чл. 73. ал. 2 от Наредба № 10 за организацията на дейностите в 

училищното образование 

№ Състезание 
Дата на 

провеждане  
Записване за участие 

1 

Олимпиада по 

математика – областен 

кръг - IV клас 

01.02.2020 г. Допуснати ученици след общинския кръг. 

2 „Математика за всеки“ 28.06.2020 г. 

Попълване на заявление и декларация за 

информираност и съгласие в канцеларията 

на МГ „Баба Тонка“ от 18.06.  до 

24.06.2020 г. 

 

  



Приложение № 2 

График на дейностите, свързани с приема в пети клас 

№ Вид дейност Срок  

1 Директорът на гимназията представя на началника на РУО 

мотивирано предложение за прием, прието с решение на 

Педагогическия съвет 

15.01.2020 г. 

2 Директорът оповестява на интернет страницата на гимназията и 

предоставя на началника на РУО информация за решението на 

Педагогическия съвет, относно  методиката и критериите за 

извършване на класирането. 

15.01.2020 г. 

3 Началникът на РУО – Русе утвърждава държавния план-прием за 

пети клас  

30.04.2020 г. 

4 Началникът на РУО – Русе организира публикуването на 

интернет страницата на РУО – Русе. 

03.05.2020 г. 

5 Директорът на гимназията публикува на интернет страницата на 

гимназията утвърдения план-прием в пети клас – брой паралелки 

и брой ученици. 

03.05.2020 г. 

6 Директорът със заповед определя състава и задълженията на 

училищната комисия по приема на ученици, както и времето и 

мястото за изпълнение на задълженията им. 

05.06.2020 г. 

7 Директорът оповестява на интернет страницата на гимназията 

информация за графика на дейностите по приемането на ученици 

в гимназията. 

05.06.2020 г. 

8 Училищната комисия приема документите на кандидатите в 

канцеларията на гимназията. 

08-10.07.2020 г. 

9 Класиране на кандидатите. 13-14.07.2020 г. 

10 На таблото на входа на сградата и на сайта на гимназията след 

17.30 ч. се поставя информация с резултатите от класирането на 

учениците по входящи номера. 

14.07.2020 г. 

11 Приетите ученици се записват в гимназията. 15-17.07.2020 г. 

12 На интернет страницата на училището се оповестява броя на 

незаетите места след изтичане на срока на записването. 

след 17:30 на 

17.07.2020 г. 

13 Председателят на комисията уведомява следващите по низходящ 

ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места. 

до 21.07.2020 г. 

14 Записване на следващите по низходящ ред ученици на 

свободните места /ако има такива/.  

до 17.30 часа на 

23.07.2020 г. 

15 Директорът предоставя на РУО – Русе информация за броя на 

незаетите места, за които могат да кандитатстват ученици, които 

отговарят на чл. 73, ал. 1 от Наредба 10 за организация на 

дейностите. 

до 28.07.2020 г. 

16 Приемане на документи на кандидатстващите за незаетите места. 28.07.2020 г. 

17 Класиране на учениците кандидатствали за незаетите места. до 29.07.2020 г. 

18 Записване на класираните ученици. до 30.07.2020 г. 

19 Директорът представя на началника на РУО – Русе информация 

относно броя на записаните ученици и/или предложение за 

закриване на паралелка. 

до 30.07.2020 г. 

20 Директорът уведомява учениците, записани в паралелката, която 

е закрита. 

до 31.07.2020 г. 

21 Началникът на РУО - Русе утвърждава реализирания прием. 03.08.2020 г. 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Превръщане на оценки в точки 

 

НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

 

Чл. 9 (10) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-

прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за 

завършена основна степен на образование, се прилага следната скала: 

1. отличен 6 се приравнява на 50 точки; 

2. много добър 5 се приравнява на 39 точки; 

3. добър 4 се приравнява на 26 точки; 

4. среден 3 се приравнява на 15 точки. 

 

 

 

 


