
ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" 
о ? 2000, Самоков, ул. „Цар Борис III" № 47, тел. 6-69-10, факс 6-01-81, 

e-mail:fotinovl894@abv.bg 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ V КЛАС 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В 
ЕДНА ПАРАЛЕЛКА В V КЛАС в ПГ "Константин Фотинов" с 26 

УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г., утвърдена със заповед № РД 10-
229/29.04.2021 г. на Началника на РУО София-регион 

Училищната комисия по прием на документи, класиране и записване работи 
всеки ден от понеденик до петък от 09.00-17.00 часа в канцеларията на 
гимназията 

ДЕЙНОСТ СРОК 

Подаване на заявление по образец, копие на служебна бележка, 
удостоверяваща резултатите от олимпиада и/или състезанията в 
областта на математиката /"Европейско кенгуру" и "Математика за 
всеки "/, само за ученици от друга област, и копие на удостоверение 
за завършен начален етап на основно образование 

02 - 05юли 
2021 г. 

Класиране на учениците от училищната комисия по приема в 
съответствие с утвърдената от педагогическия съвет методика 

06-07 юли 

Обявяване на резултатите от класирането на общодостъпно място в 
гимназията и публикуване на интернет страницата при спазване на 
ЗЗЛД 

след 17.30 
часа на 07 
юли 

Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението 
за завършен начален етап на основно образование и заявление по 
образец на гимназията 

от 08 до 09 
юли 

Уведомяване на следващите по низходящ ред ученици в зависимост 
от броя на останалите незаети места чрез поставяне на общодостъпно 
място в гимназията и публикуване на интернет страницата 

до 12 юли 

Записване на следващите по низходящ ред ученици с оригинала на до 17.30 часа 

mailto:fotinovl894@abv.bg


удостоверението за завършен начален етап на основно образование на 13 юли 

Ученици-близнаци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото 
си по чл. 77, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на 
дейностите в училищното образование, следва да подадат до директора на приемащата 
профилирана гимназия в срок срок до 13 юли 2021 г. следните документи: 
1. заявление за кандидатстване с посочено желание; 
2. резултати от олимпиадата и/или състезанията "Европейско кенгуру" и „Математика за всеки" 
/ копие на служебна бележка, само за ученици от друга област/; 
3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование; 
4. актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите; 

Учениците-кръгли сираци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и 
ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за 
организацията на дейностите в училищното образование, следва да подадат до директора 
на приемащата профилирана гимназия в срок до до 13 юли 2021 г. следните документи: 
1. заявление за кандидатстване с посочено желание; 
2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование; 
3. документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 
септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за 
сверяване от член на комисията, който приема документите. 

Забележка: Графикът е изготвен в съответствие със заповед РД 09-778/25.03.2021 г. 
на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на 
ученици в V клас по държавен план-прием в профилираните гимназии с профил 
"Математически" л л и "Природни науки" за учебната 2021/2022 г. / Приложение № 3/ 


