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  Г Г РАДИВНИРАДИВНИ ! 

ГРАФИК 

на дейностите по приемането на ученици   

в VIII клас за учебната  2021-2022 г.  

 Провеждане на Национално външно оценяване по: 

 български език и литература - 16.06.2021 г. 

 математика - 18.06.2021 г. 

 Обявяване на резултатите от НВО - до 28.06.2021 г. 

 Връчване на свидетелство за зъвършено основно 

образование и служебна бележка с оценките от 
приемните изпити -  02.07.2021 г. 

 Подаване на документи за участие в приема на 

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. - от 05 до 
07.07.2021 г. 

 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи 

етап на класиране - до 13.07.2021 г. 

 Записване на приетите ученици на първи етап на 

класиране или подаване на заявление за участие във 
втори етап на класиране - 14.07.2021 г. - 16.07.2021 г.- в 
ППМГ Враца 

 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори 

етап на класиране - до 20.07.2021 г. 

 Записване на приетите ученици на втори етап на 

класиране -  от 21 до 22.07.2021 г. 

 Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след втори етап на класиране - 
23.07.2021 г. 

 Подаване на документи за участие в трети етап на 

класиране - от 26 до 27.07.2021 г. 

 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети 

етап на класиране – 29.07.2021 г. 

 Записване на приетите ученици на трети етап на 

класиране - 30.07.2021 г. 

 Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след трети етап на класиране -  до 
02.08.2021 г. 

 Попълване на незаетите места след трети етап на 

класиране и записване - определя се от директора - до 
10.09.2021 г. 

Професия 
„Приложен програмист“! 

Кандидатстване: 
За участие в държавния план-прием в VIII клас 
учениците, успешно завършили VII клас, подават до 
началника на регионалното управление на 
образованието следните документи: 

 заявление за участие в класиране по образец с 
подредени желания; 

 копие на свидетелство за завършено основно 
образование; 

 копие от служебна бележка за резултатите от 
положените изпити от националното външно 
оценяване; 

 Медицинско свидетелство, издадено от 
общопрактикуващия лекар на ученика за професия 
„Приложен програмист“ 

 

*Оригиналите се представят за сверяване 

 

*Указание за онлайн кандидатстване ще получите със 

служебната бележка ! 



Професия  
„ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“ 

 Държавен план – прием в VIII клас - професионална паралелка  

Компютърни науки - 
Приложен програмист  

с разширено изучаване  
на английски език 

1 паралелка (26 ученици) 

Балообразуване: 

 удвоените точки от Националното 
външно оценяване по български 
език и литература  (макс.  2 х 100 
= 200 т.); 

 удвоените точки от Националното 
външно оценяване по 
математика (макс. 2 x 100 = 200 
т.); 

 оценките от свидетелството за 
основно образование по 
български език и литература и 
Информационни технологии , 
превърнати в точки  (макс. 2 x 50 
=100 т.). 

Максимален бал: 500 точки  

Ако мечтаеш за модерна и престижна професия в ИТ 
сектора, избери професия „ Приложен програмист “ 

Завършвайки професия „Приложен 

програмист“, ще имате знания и 

умения за: 

 принципното устройство и действие на 

компютърните системи и основните 

видове периферни устройства 

 основните видове алгоритми, структури 

от данни и начини за добра организация 

на програмния код 

 инсталиране, конфигуриране и 

администриране на  необходимия 

приложен софтуер за работа с 

компютърната система. Инсталиране на  

собствена среда за разработка, 

включително работна станция/сървър в 

мрежова среда,  

 конфигуриране и администриране на 

мрежовите параметри на операционната 

система, на мрежовите периферни 

устройства и ресурсите за общо ползване; 

 създаване на  

програмни 

продукти и 

приложения за 

динамично 

генериране  

на WEB 

съдържание по 

готов проект с математически 

подходи и използване на  

процедурни и обектно-ориентирани 

езици за програмиране; 

администриране, поддържане и 

архивиране на  бази от данни; 

отлично представяне на 

олимпиади, състезания, ДЗИ и 

кандидатстудентски изпити. 

Професия "Приложен програмист” - 

гаранция за успешнен прием  

във ВУЗ и реализация във фирми,  

които проектират и произвеждат 

програмни продукти, поддържат  

и обслужват информационни системи! 


