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МЕТОДИКА 

 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС  

 

НА ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 

„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ”, ГРАД ВРАЦА 

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методиката за осъщестяване на държавен план-прием в V клас на ППМГ „Акад. Иван 

Ценов“, гр. Враца за учебната 2023/2024 г. е приета на заседание на педагогическия съвет 

с протокол №12/14.09.2022 г., съгласувана с обществения съвет към училището – 

протокол №6/13.09.2022 г. и  утвърдена  със заповед № 0571-2030/14.09.2022 г. на 

директора на училището. 



1. Общи положения 

1.1. Методиката определя реда и условията за осъществяване на държавния план-

прием на ученици в V клас - профил „Математически“, на ППМГ „Акад. Ив. Ценов“, гр. 

Враца. 

1.2. За реализиране на приема по т.1.1 за следващата учебна година до 15 януари 

на текущата учебна година директорът на училището представя на началника на 

Регионално управление на образованието - Враца мотивирани предложения за броя на 

паралелките, броя на учениците и профилите. Предложенията са гласувани от 

педагогически съвет и съгласувани с кмета на общината. 

1.3. След утвърждаване от началника на Регионалното управление на 

образованието държавният план-прием се публикува на интернет страницата на 

гимназията. 

2. Методиката е разработена на основание чл. 38, ал.3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО), във връзка с чл. чл. 142, ал. 3, т. 5 на ЗПУО и в 

съответствие с чл. 50, от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование. 

 

Право на участие в приема 

 

3. Право на участие в държавния план-прием в V клас в гимназията има всеки ученик, 

който: 

3.1. успешно е завършил началния етап на основно образование; 

3.2. се е явил на Националното външно оценяване по графика на МОН; 

3.3. се е явил на поне две от състезанията по т. 4. 

4. Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са: 

4.1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 12.02.2023 г.; 

4.2. Математическото състезание „Европейско кенгуру – 16.03.2023 г.; 

4.3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 

13.05.2023 г.; 

4.4. Пролетни математически състезания за ученици от IV клас – 25.03.2023 г.  

 

Методика за класиране 

 

5. Балът за класиране на учениците в V клас се формира в точки въз основа на сумата 

от: 

5.1.  точките, получени на Националното външно оценяване по математика; 

5.2.  успеха, изчислен като средноаритметична стойност, след превръщането на 

оценките по учебните предмети български език и литература, чужд език, математика, 

компютърно моделиране, човекът и обществото, човекът и природата, музика, 



изобразително изкуства, домашен бит и техника, физическо възпитание и спорт, 

изучавани в раздел А на учебния план, в точки, съгласно чл.9, ал.10 от Наредба 

№11/01.09.2016 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както следва 

• отличен 6 се приравнява на 50 точки 

• много добър 5 се приравнява на 39 точки 

• добър 4 се приравнява на 26 точки; 

• среден 3 се приравнява на 15 точки 

5.3.  броя на точките от двата най-високи резултата, постигнати на 

математическите състезания, посочени в т. 4, след умножение със съответния 

коефициент, съгласно т. 7. 

6. Точките, с които ученик участват в класирането, се получават като резултатът на 

ученика от всяко състезание се умножи със съответен коефициент, посочен в т. 7. 

7. Коефициентите за посочените в т. 4 състезания са: 

7.1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 
100

21
, закръглено до третия знак 

след десетичната запетая; 

7.2. Математическото състезание „Европейско кенгуру” – 1; 

7.3.  Математическо състезание „Математика за всеки“ – 
100

45
, закръглено до третия 

знак след десетичната запетая;, 

7.4. Пролетни математически състезания за ученици от ІV – 2. 

8. Право на участие в класирането за осъществяване на държавния план-прием в V клас 

на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца имат учениците, които са: 

8.1.  подали Заявление по образец до директора на гимназията, в което са 

посочили състезанията, които да образуват бала им за класирането; 

8.2.  представили копие на Удостоверение за завършен начален етап, заверено от 

училището; 

8.3.  представили Служебна бележка за резултатите от състезанията по т. 4., 

когато ученикът се е явил на състезанията в друг град. 

Критерии, осигуряващи приемане на учениците в рамките на утвърдения 

държавен план-прием за V клас 

 

9. Класирането се извършва в низходящ ред на точките от училищна комисия, 

определена със заповед на директора. 

10. Класиране на ученици с бал, равен на бала на последния приет, когато броят им 



надхвърля утвърдения държавен план-прием: 

10.1. В случай, че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет и с броя 

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

низходящ ред по сумата от точките от състезанията по т. 4, преизчислени с 

коефициентите по т. 7. 

10.2. При формиране на бала на тези ученици, ако ученик не е участвал в някое от 

състезанията по т. 4, за резултат от това състезание се приема нула точки. 

11. Ако след класирането по т. 10 все още се надхвърля броят на учениците от 

утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред 

според точките от състезанието по т. 4.3. преизчислени с коефициентите по т. 7.3.  

Когато ученик не е участвал в състезанието, точките се приемат за нула. 

12. Ако след класирането по т. 11 все още се надхвърля броят на учениците от 

утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред 

според точките от състезанието по т. 4.1. преизчислени с коефициентите по т. 7.1. 

Когато ученик не е участвал в състезанието, точките се приемат за нула. 

13. Ако след класирането по т. 12 все още се надхвърля броят на учениците от 

утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред 

според точките от състезанието по т. 4.4. преизчислени с коефициентите по т. 7.4. 

Когато ученик не е участвал в състезанието, точките се приемат за нула. 

14. Ако след класирането по т. 13 все още се надхвърля броят на учениците от 

утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред 

според точките от състезанието по т. 4.2. преизчислени с коефициентите по т. 7.2.  

Когато ученик не е участвал в състезанието, точките се приемат за нула. 

15. Ако след класирането по т. 14 все още се надхвърля броят на учениците от 

утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред 

според точките от преобразуваната оценка по учебния предмет Математика, 

изучавани в раздел А на учебния план 

16. Ако след класирането по т. 15 все още се надхвърля броят на учениците от 

утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред 

според точките от преобразуваната оценка по учебния предмет Човекът и 

природата, изучавани в раздел А на учебния план 

17. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по т. 1.3. могат да се 

приемат: 

17.1. близнаци, когато поне един от тях е приет по общия ред, определен с 



методиката; 

17.2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако 

отговаря на условията по т. 3. 

18. На основание чл. 76 от Наредба № 10 от 16.09. 2016 г. за организация на дейностите 

в училищното образование приемът за учебната 2023/2024 година се извършва от 

училището до 15 юли за предстоящата учебна година.   

19. При записване приетите ученици в V клас на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца се 

подават следните документи: 

19.1. Заявление по образец; 

19.2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование 

(оригинал); 

19.3. Оригинал на Служебната бележка с резултатите от състезанията по т.4, ако 

ученикът се явил в друг град. 

20. Ако след записването на учениците, приети по регламента, останат незаети места, 

те се обявяват на видно място в училището и на сайта на училището в срок, определен 

от директора. 

21. За незаети места се считат: 

21.1. местата на приети, но незаписали се ученици, когато не излизат извън 

рамките на утвърдения държавен-план прием; 

21.2. местата на записали се и изтеглили документите си ученици. 

22. Незаетите местата се допълват от следващите след последния приет в списъка на 

класираните. Ако има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля утвърдения план 

прием, се прилагат последователно критериите, определени с т. 10 (10.1 и 10.2), т. 11, т. 

12, т.13, т.14, т.15 и т.16. 

23. В срок до 15 юли директорът на гимназията уведомява началника на Регионалното 

управление на образованието за реализацията на приема и за броя на записаните ученици 

в V клас. 

Заключителни разпоредби 

 

24. Методиката се приема от педагогическия съвет, съгласува се с обществения съвет 

на гимназията и се обявява на сайта на гимназията. 

25. Методиката  и дейностите, свързани с прилагането ѝ, се утвърждават със заповед 

на директора на гимназията. 



26. При промяна на регламентите на състезанията по т.4 от страна на МОН, ще бъде 

актуализирана и методиката 

27. Методиката е неразделна част от Правилника за дейността на ППМГ „Акад. Иван 

Ценов“ (приложение 1) 

 

 


