
Дейности по приемането на 
ученици след завършен 7 клас 

в държавни и общински училища 

за учебната 2017-2018г.

съгласно Наредба № o10/01.09.2016 г. на МОН

55 СУ „Петко Каравелов“



Приемни изпити

 19.05.2017 г. - Български език и литература

 22.05.2017 г. - Математика

 29.05.2017г. - Английски език

 НВО се провежда в СУ, където се обучава 
ученикът в VII клас.

 Изпитите се състоят от два модула, като 
първият е тест за НВО, а вторият е за 
кандидатстване по Наредба No .

Обявяване резултатите от тестовете

до 05.06.2017г., включително.



Балообразуване за профили без изпит за 
проверка на способностите

Общо 500 точки:

От тях 100т. - два предмета от свидетелството за 

основно образование изучавани в раздел А 

приравнени в точки.

От 200 до 400т. от задължителни елементи - НВО 

БЕЛ и НВО Математика (по 1, по 2 или по 3).

 100т. от елементи по решение на ПС - резултати 

от национален/областен кръг на олимпиади по 

предмети, по които няма НВО.

 Първо, второ или трето място на национален кръг 

на олимпиада по БЕЛ, математика, ЧЕ.



Дейности преди НВО

Вид дейност срок

Подаване на заявления за полагане на
изпит за проверка на способностите по
изобразително изкуство, музика или
хореография .

от 05.05.-

10.05.2017г. 

вкл.

За явяването на изпитите по български език и 
литература и математика не се подават заявления.

Получаване на служебни бележки,
удостоверяващи мястото за полагане на
приемните изпити за проверка на
способностите по изобразително
изкуство, музика или хореография за
всеки кандидат, който е подал заявление
за явяване на изпитите.

до 

12.05.2017 г. 



Изпити за проверка на способности

 Изобразително изкуство - 02.06.2017г.

 Музика - 05.06.2017г.

 Спорт - 31.05-01.06.2017г. вкл.

 Обявяване на резултати от изпити на 
способности:

до 09.06.207г. включително

За изпити за проверка на 
способностите не се заплащат такси!



Дейности след НВО

Вид дейност срок

Получаване на служебна бележка
с оценките от приемните изпити

12-13.06.2017г.

Получаване на удостоверение за
завършен VII клас.

15.06.2017г. 

вкл.

Подаване на заявление (по
образец в училище гнездо) за
участие в първи етап на
класиране по приема по Наредба
№ 10 от 01.09.2016г..

от 16.06.2017 г. 

до 22.06.2017 г.



 Всички ученици участват в приема
 Подава се само едно заявление - електронно или 

на хартия.
 При електронно подаване - входящ номер и ПИК, 

декларация от родител, която се попълва в 
системата.

 При електронно подаване за прием в 
специалности за професии се прикачва и 
сканирано копие на медицинско удостоверение.

 Попълването на заявлението трябва да се извърши 
много внимателно, четливо и добре обмислено.

 Подредбата на училищата трябва да се осъществи 
от най-желаните низходящо към по-малко 
желаните профили, професии и специалности на 
конкретните училища. 

Заявления за участие в класиране



Други документи, необходими при подаване на 
заявленията за участие в първи етап на класиране:

Копие на удостоверението за завършен VII клас 
и оригинал за сверяване;

Копие на на служебната бележка с оценките от 
изпитите и оригинал за сверяване;

Копие на медицинско свидетелство, издадено 
от лекуващия лекар на ученика, при 
кандидатстване за профили „Изкуства“ и 
„Спорт“ и за специалностите от професии и 
оригинал за сверяване.



Записване на приети ученици на 
първи етап на класиране

Вид дейност срок

Обявяване на списъците на
приети ученици на първи етап на
класиране

до 27.06.2017г. 

вкл.

Записване на приетите ученици
на първи етап на класирането или
подаване на заявления за участие
във втори етап на класиране

от 28.06.

до 30.06.2017г.

вкл.



Как се участва на второ класиране?

 Учениците, които не са удовлетворени от 
класирането си на първи етап, следва да 
подадат в училището, в което са класирани, 
заявление за участие във втори етап от 
класирането

Срок: от 28.06. до 30.06.2017г. вкл.

 Желанията не се пренареждат и кандидатът 
може да се класира на втория етап на по-
предно желание. Ако няма възможности за 
по-предно класиране, кандидатът остава на 
мястото си от първия етап на класирането



Втори етап на класиране

Вид  дейност срок

Обявяване на списъците на
приети ученици на втори етап на
класиране

до 04.07.2017г. 

вкл. 

Записване на приетите ученици
на втори етап на класиране

от 05.07.2017г. 

до 07.07.2017г.

вкл. 

Обявяване на записалите се
ученици и броя на незаетите
места след втори етап на
класирането

10.07.2017г. 



Трето класиране

Вид  дейност срок

Подаване на документи за
участие в трети етап на
класиране

до 11.07.2017г. 

до 13.07.2017г.

вкл. 

Обявяване на списъците с
приетите ученици на трети етап
на класиране

до 17.07.2017г.

вкл. 

Записване на учениците приети
на трети етап на класирането

до 18.07.2017г. 

до 19.07.2017г.

вкл. 



Трето класиране

 За целта следва да се подаде ново 
заявление в училището- гнездо, в което 
желанията могат да се подредят отново, 
съобразно останалите свободни места и 
резултатите от изпитите на кандидата.

Ако на втори етап ученикът се е записал, 
за да подаде заявление за участие в 
трети етап, трябва да изтегли 
документите си от училището, в което е 
приет.



Заключителни дейности

Вид  дейност срок

Обявяване на записалите се
ученици и броя на незаетите
места след трети етап на
класиране

21.07.2017г. 

Попълване на незаетите места
след трети етап на класиране и
записване

Определя се

от Директора

до 04.09.2017г.

вкл. 

Утвърждаване на осъществения
държавен прием

до 14.09.2017г. 



Техническа информация

И на двата изпита се пише със син химикал. 
За изпита по математика се носят

чертожни  инструменти и се чертае с молив!

Трите листа чернова се поставят в плика

Черновите не се четат и не се оценяват от 
комисията по оценяване

Правописните грешки във въпросите с 
отворени отговори водят до непризнаване на 

отговора за верен!



Внимание!!!
Всеки етап на класиране завършва със записване 
на ученика в VIII клас в училището, в което е приет, 
като подава следните документи:

 Заявление до директора;
Оригинал на удостоверението за завършен 

VII клас;
Оригинал на служебната бележка с 

оценките от изпитите;
Оригинал на медицинско свидетелство, 

издадено от лекуващия лекар на ученика, 
при кандидатстване за профили „Изкуства“ и 
„Спорт“ и за специалностите от професии



Ръководството и учителският колектив 
на 55 СУ “Петко Каравелов” пожелава 
успех на всички кандидат-гимназисти!


