
ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “АТАНАС РАДЕВ”- ЯМБОЛ 

 

ПРОТОКОЛ  № 4/ 03.12.2019 г.  

 /извадка от заседание на педагогическия съвет / 

 

  Въз основа на проведеното гласуване по точка 4. от дневния ред и на основание чл. 262 от 

ЗПУО, педагогическият съвет  

РЕШИ: 

  4. Приема Регламент за държавен план-прием в V клас за учебната 2020-2021 година.  

Чл. 1. Настоящият регламент е разработен на основание чл. 38, ал. 3; чл. 142, ал. 3, т.5 от 

Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 48, ал. 3; чл. 49, т.1 и т. 2; чл. 50, ал. 1, 

ал. 3 и ал. 5; чл. 52, ал. 2, т. 2; чл.чл. 73-78 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование. 

Чл.2. Броят на паралелките и броят на учениците в тях се определят със заповед на началника 

на РУО – Ямбол до 30.04.2020 г. на основание чл. 52, ал. 2, т. 2 и във връзка с чл. 48, ал. 3; чл. 49, т.1 

и т. 2; чл. 50, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 на НАРЕДБА № 10. 

Чл. 3. Състезанията по математика, съгласно чл. 73, ал. 2 от Наредба № 10, са: 

• Областен кръг на  Националната олимпиада по математика (НОМ) – 01.02.2020 г.; 

• Пролетни математически състезания за IV клас, 28.03.2020 г.; 

• Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“, 09.05.2020 г. 

Посочените олимпиада и състезания, както и техните регламенти, са избрани от Заповед № 

РД09-2149/27.08.2019 г.на Министъра на образованието и науката.  

Състезанията се организират от РУО – Ямбол и се провеждат в сградата на ПМГ „Атанас 

Радев”. 

Чл. 4. Методика за извършване на класирането на кандидатите за прием в V клас, съгласно чл. 

75, ал. 1 от Наредба № 10. 

(1) Класирането ще се извърши по низходящ ред от сбора на следните резултати: 

- резултатите по чл. 74, ал.1, т. 1 и т. 2 от Наредба № 10; 

- двата най-добри резултата на всеки ученик, постигнати при участие в областния кръг на 

националната олимпиада по математика и/или състезанията по чл. 3 от този Регламент; 

(2) При различия на максималния брой точки в посочените състезания от 100 т. ще се 

определят коефициенти, които приравняват максималния брой точки към 100 т. 

Пример за резултатите на ученик при най-добро представяне: 

 

№  

по 

ред 

Състезания, изпити и документи, 

резултатите в точки от които участват 

в класирането 

Максимален 

брой точки 

по регламент 

Коефи-

циент 

Макси-

мален 

брой 

точки 

1. Областен кръг на  НОМ 21 4,76 100 

2. Пролетни математически състезания 50 2 100 

3. „Млади таланти“ 45 2,22 100 

4. Външно оценяване по математика 100 1 100 

5. Среден успех от Удостоверение за 

завършен начален етап 

50 1 50 

 Максимален брой точки за участие в 

класиране (бал) 

  350 

 

 Чл. 5. (1) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на 

местата по утвърдения държавен план-прием, те се подреждат в низходящ ред по резултатите от 

националното външно оценяване. 

 (2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в 

низходящ ред по сбора от оценките от учебните предмети по чл. 74., ал.1, т. 2 от Наредба № 10. 



 (3) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 2 се подреждат в 

низходящ ред по резултата от състезанието, неучаствало в балообразуването. 

Чл. 6.  Сроковете и документите за участие в класиране се определят със заповед на 

Министъра на образованието и науката. 

 

№ Дейност Срок 

1. Получаване на служебни бележки с резултатите от състезанията  

1. Прием на документи по чл. 74, ал. 2 от Наредба № 10  

2. Обявяване на списъците с класираните ученици – I класиране  

3. Записване след I класиране  

4. Обявяване на записаните ученици и класираните на свободните 

места след I класиране – II класиране 

 

5. Записване след II класиране  

 При записването се предоставя оригинала на удостоверението за завършен начален етап. 

 

 Чл. 7. Записване на ученици за попълване на свободните места след II класиране – III 

класиране: 

(1)  За свободни се смятат местата на: 

 1. които няма приети ученици; 

 2. приети, но незаписали се в срок ученици; 

 3. записали се и след това изтеглили документите си ученици. 

(2)   

№ Дейност Срок 

1. Прием на документи по чл. 74, ал. 2 от Наредба № 10 

(Учениците, подали документи за участие в I класиране, 

подават само заявление за участие в III класиране.)  

 

2. Обявяване на списъците с класираните ученици – III класиране  

3. Записване след III класиране  

  

При записването се предоставя оригинала на удостоверението за завършен начален етап. 

При наличие на свободни места след III класиране Директорът на ПМГ „Атанас Радев” издава 

заповед за начина и сроковете за допълване на утвърдените паралелки до максималния брой 

ученици. 

 При записването се предоставя оригинала на удостоверението за завършен начален етап. 

Чл. 8. Над утвърдения държавен план-прием се приемат: 

1. близнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на резултатите от 

класирането; 

2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията 

по чл. 73. 

 Чл. 9. До 15 юли 2019 г. директорът на ПМГ „Атанас Радев” уведомява началника 

на РУО - Ямбол за броя на записаните ученици в V клас.  

 Чл. 10. Директорът на ПМГ „Атанас Радев“ издава заповеди за комисии по 

дейностите в чл. 6 и чл. 7, ал.2  от този Регламент. 

Чл. 11. Процедурата и графика на дейностите по приема може да се променя при промени в 

нормативни актове на МОН или със заповед на Началника на РУО - Ямбол.  

 

Въз основа на проведеното гласуване по точка 5. от дневния ред  и на основание чл. 262 от 

ЗПУО, педагогическият съвет  

РЕШИ: 

 5. Приема информацията за предложението на директора за прием на 2 паралелки по 26 

ученици в V клас за учебната 2020-2021 година.  Приема училищния учебен план за V клас за 

2020-2021 учебна година. 

 

 Евгений Иванов, 

 Директор на ПМГ „Атанас Радев“ 


