
 
 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА 
 

за оценките на учениците от приемните изпити след завършен VII клас 
 
Въз основа на служебна бележка от областната комисия към РИО се издава настоящата 
служебна бележка на ученика/чката 
 
............................................................................................................................................................  
 
ЕГН           пол м ж входящ номер        
 
в уверение на това, че е получил/а следните оценки от приемните изпити: 
 

ОЦЕНКИ  
Положени приемни изпити 

Общ брой 
точки с думи с цифри 

Български език и литература    
Математика    
Музика    
Хореография    
Изобразително изкуство    
Спорт    

 
 
Директор  
 
.............................................................................  ........................ 

(име, фамилия)      (подпис) 
 
 
 

Получил:   ........................ 
        (подпис) 
 
Гр./с. ........................................ 
Дата ......................................... 
 
 
 
 
 
 
Забележки: 
Служебната бележка да послужи за кандидатстване в училищата с прием след завършен 
VII клас. 
В графа “Оценки”се вписват оценките от положените изпити или “Не се явил”. 
 

 
 
 



        ДО  
        ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
        НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ  
        КЪМ РИО ………………………. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
за участие в първи (трети) етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в 

общинските училища след завършен VII клас 
 
От.......................................................................................................................................................... 
 
ЕГН            пол м ж входящ номер        
 
Живущ/а: област......................................................,   
  община......................................................................,   
 
гр./с. ...................................................., 
 
ж.к./ул. ................................................................................№ .........., бл. ......., вх. ...., ет......, ап......, 
 
телефон за контакти:  ................................................ 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
А. След успешно положени приемни изпити: 

                  Оценки 
             с думи          с цифри  
1. .....................................................................  ……………………… ………………… 
2. .....................................................................  ……………………… ………………… 
3. .....................................................................  ……………………… ………………… 
4. .....................................................................  ……………………… ………………… 
5. .....................................................................  ……………………… ………………… 
6. .....................................................................  ……………………… ………………… 
 
Б. Документ, удостоверяващ правото по чл. 14, ал. 4 от Наредба № 11/28.03.2005 г. за ползване на 
резултата от националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и 
литература и по математика. 
1. .......................................................... № ............../.................2010 г.  
  (вид на документа)     (дата) 
Класиран(а) на националния кръг на състезанията за решаване на тестовете по 
.......................................................... на ...................... място, с резултат  .......................................... 
(български език и литература и/или математика)     (І, ІІ или ІІІ)                   (с думи и с цифри) 
В. Документ, удостоверяващ правото по чл. 14, ал. 5 от Наредба № 11/28.03.2005 г. за ползване  на 
резултат отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет за учениците, 
включени в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна 
олимпиада. 
1. .......................................................... № ............../.................2010 г.  
  (вид на документа)     (дата) 
Включен(а) в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна 
олимпиада по математика. 

     
Г. Удостоверение за завършен VII клас 

№ .........................../.................2010 г., училище................................................................................ 
   (дата)     (наименовение и населено място) 
 
 
Желая да участвам в класирането в следните училища на територията на РИО, гр. 
................................................... 

пощенски код     



Поредно 
желание 

Пълно наименование на училището, профил или специалност 
от професия КОД 

1.   
2.   
3.   
4.   
.   
.   
.   
.   
-   
.   
.   
.   
.   
.   
.   
.   
.   
.   
.   
.   
.   
.   
.   
.   
.   
.   
.   

 
Подпис на ученика/чката:  ............................ 

Родител/настойник: .............................................................................  ............................ 
(име, фамилия)       (подпис) 

Приел заявлението: .............................................................................  ............................ 
(име, фамилия)       (подпис) 

Гр./с. ........................................ 
Дата : ....................................... 
Забележки: 
1. Броят на желанията за класиране не е ограничен. 
2. Кандидатът участва в класирането с по-високия резултат: 
- по чл. 14, ал. 4 от Наредба № 11/28.03.2005 г. - резултата от националния кръг на 
състезанията за решаване на тестове по български език и литература и по математика 
или резултата от положените приемни изпити по български език и литература и по 
математика; 
- по чл. 14, ал. 5 от Наредба № 11/28.03.2005 г. – отличен (6) вместо резултат от 
приемен изпит по математика за учениците, включени в окончателния състав на национален 
отбор, определени за участие в международна олимпиада. 
3. За класиране в училищата на територията на всеки регионален инспекторат по 
образованието се подава отделно заявление в съответния инспекторат. 
4. Кодовете се попълват от длъжностното лице, което приема заявлението! 
5. При несъответствие между текста на пълното наименование на училището, профила 
или специалността от професията и на кода, водещ е текстът! 



 
 
 
ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО, 
В КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ 

 
 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ  
КЪМ РИО ………………………… 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

за участие във втори етап на класиране след положени изпити за приемане в държавните и в 
общинските училища след завършен VII клас 

 
От............................................................................................................................................................  
 
ЕГН           пол м ж входящ номер        
 
Живущ/а: област....................................................., община.................................................................,   
 
пощенски код     
 
гр./с. ....................................................., 
 
ж.к./ул. ................................................................................№ .........., бл. ......., вх. ...., ет......, ап......, 
 
тел.за контакти:  ................................................ 
 
 
 

Подпис на ученика/чката:             ........................... 
 

 
Родител/настойник ................................................................................  ............................ 

(име, фамилия)       (подпис) 
 
Приел заявлението .................................................................................  ............................ 

(име ,фамилия)       (подпис) 
 
 
Гр./с. ........................................ 
 
Дата : ....................................... 
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