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за Национално външно оценяване и 
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Учебна 2016/2017 година 

 

Национално външно оценяване и 

ПРИЕМ на ученици след завършен 

VII клас по  

Наредба №10 / 01.09.2016 г.  

за организация на дейностите в 

училищното образование 

 



 

Заповед №РД09-1167/19.08.2016 г. на 

Министъра на образованието и науката 

за определяне на дни за провеждане на 

Национално външно оценяване 

 VII клас 

 
Български език и литература  19.05.2017г. 

 

Математика    22.05.2017г. 

 

 

Чужди езици    29.05.2017г. 

 



 

Наредба №10/01.09.2016 г.  

за организация на дейностите в 

училищното образование 
Чл.1 ал.1 С тази Наредба се определя Държавния 

образователен стандарт за организация на дейностите в 

училищното образование 

ал.2  т.3 – държавен план – прием  

 т.4 – изпити за проверка на способностите 

Чл.48 ал.1 Държавният план – прием определя за 

неспециализираните училища броя на местата, на които се 

приемат ученици в VIII клас: 

т.1. паралелки за професионална подготовка в 

професионалните и в профилираните гимназии, в средните 

училища 

т.2. паралелки за профилирана подготовка в 

професионалните и в профилираните гимназии, в средните 

училища 

 

 



Чл.52 ал.3 До 10.04.2017г. Регионалното управление на образованието 

публикува утвърдения план – прием за всички училища в областта. 

Чл.56 ал.1 Приемането на учениците в VIII клас се извършва въз 

основа на резултатите от НВО, които се включват като 

балообразуващ предмет, и желанията на учениците. 

ал.2 Приемането на учениците в VIII клас за профил „Изобразително 

изкуство“ се извършва и въз основа на резултата от изпита за 

проверка на способностите.  

ал.4 Учениците участват в класирането според бала по низходящ 

ред.  

ал.5 Учениците могат да кандидатстват в неограничен брой училища.  

 

 



Чл.55 ал.1 Балът за класиране на учениците след завършено Основно 

образование се формира като сбор от следните елементи: 

т.1 брой точки от НВО по БЕЛ и по Математика /2 х двата резултата от 

НВО или 3хедин от резултатите от НВО – по решение на Педагогически 

съвет на приемащото училище/. 

т.2 Оценките по два предмета, изучавани в VII клас, от Свидетелството за 

основно образование, превърнати по скала в точки. 

Чл.58 ал.1 Балът за класиране на учениците в паралелки с профил 

„Изобразително изкуство“се формира като сбор от следните елементи: 

т.1 брой точки от НВО по БЕЛ и Математика 

т.2 удвоен резултат от изпита за проверка на способностите 

т.3 Оценките по два предмета, изучавани в VII клас, от Свидетелството за 

основно образование, превърнати по скала в точки 

Чл.59 ал.1 Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се 

надхвърля броят на местата, те се подреждат в низходящ ред по сбора от 

резултатите от НВО. 

ал.2 Учениците с еднакви показатели по ал.1 се подреждат в низходящ 

ред по сбора от оценките от балообразуващите предмети, превърнати по 

скала в точки. 

 

 

  



ал.3 Учениците с еднакви показатели и по ал.2 се подреждат в низходящ 

ред по средноаритметичната оценка от учебните предмети, изучавани в 

VII клас – Български език и литература, Английски език, Математика, 

История и цивилизация, География и икономика, Биология и здравно 

образование, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, 

от Свидетелството за завършено основно образование, превърната по 

скала в точки. 

Чл.60 Над утвърдения план – прием може да се приемат: 

т.1 близнаци в паралелка, в която един от тях е приет; 

т.2 ученик с двама починали родители при заявено от него желание. 

 



 

Заповед №РД09-1362/14.09.2016 г. на 

Министъра на образованието и науката 

за определяне График на дейностите по 

приемане на ученици в държавните и в 

общинските училища след  

завършен VII клас 

  

№ Вид дейност Срок 

1. Подаване на заявление за полагане на 

изпит за проверка на способностите 

05-10.05.2017г. вкл. 

2. Обявяване на списъци с 

разпределение на учениците по 

училища и зали за полагане на изпит 

за проверка на способностите 

до 12.05.2017г. вкл. 



№ Вид дейност Срок 

3. Провеждане на тестове по: 

-Български език и литература 

- Математика 

 

19.05.2017г. 

22.05.2017г. 

4. Обявяване на резултатите от тестовете до 05.06.2017г. вкл. 

5. Провеждане на изпити за проверка на 

способностите –  

Изобразително изкуство 

Музика 

Спорт 

 

 

02.06.2017г. 

05.06.2017г. 

31.05 - 01.06.2017г.вкл. 

6. Обявяване на резултатите от изпитите 

за проверка на способностите 

до 09.06.2017г. вкл. 

7. Получаване на Служебна бележка с 

оценките от приемните изпити 

12.06.-13.07.2017г. вкл. 



№ Вид дейност Срок 

8. Подаване на документи за участие в приема 16-22.06.2017г. вкл. 

9. Първи етап на класиране до 27.06.2017г. вкл. 

10. Записване на приетите ученици на първи 

етап на класиране или подаване на 

заявление за участие във втори етап на 

класиране 

28-30.06.2017г. вкл. 

11. Втори етап на класиране до 04.07.2017г. вкл. 

12. Записване на приетите ученици на втори 

етап на класиране 

05-07.07.2017г. вкл. 

13. Незаети места след втори етап 10.07.2017г. 

14. Документи за Трети етап на класиране 11- 13.07.2017г. вкл. 

15. Трети етап на класиране до  17.07.2017г. вкл. 

16. Записване на приетите ученици на трети 

етап на класиране 

18- 19.07.2017г. вкл. 

17. Незаети места след трети етап 21.07.2017г. 

18. Попълване на местата след трети етап определя се от 

директора  

до 04.09.2017г. вкл. 



Изпит за проверка на способностите по 

Изобразително изкуство за прием след 

завършен VII клас – 02.06.2017 г. 

Подаването на Заявление за полагане на 

приемен изпит за проверка на 

способностите, заедно с документ за 

внесена такса се извършва от 

05.05.-10.05.2017г. в училището, в което 

ученикът завършва VII клас. 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ  

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ще бъдат обявени  

както следва: 

От изпитите по Български език и литература и по 

Математика – до 05.06.2017г. в училището, в 

което учат учениците и на сайта на РУО – Бургас 

www.rioburgas.org  

 

От изпита за проверка на способностите –  

до 09.06.2017г. 

 

От 12.06.2017 г. до 13.07.2017г. учениците 

получават Служебна бележка с резултатите от 

приемните изпити от училището, в което учат. 

http://www.rioburgas.org/


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В 

ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ – 16.06. – 22.06.2017г. 

Необходими са следните документи: 

1. Заявление за участие в Първи етап на класиране по 

образец, с подредени желания. 

2. Копие от Свидетелство за завършено основно 

образование, като се представя оригинал за 

сверяване. 

3. Служебна бележка с резултатите от изпитите. 

4. Копие от Медицинско свидетелство за профил 

„Изкуства“ и за професиите. 



ОБЯВЯВАНЕ на списъците с приетите 

ученици на Първи етап на класиране –  

в УЧИЛИЩАТА ГНЕЗДА и в сайта на  

РУО – Бургас до 27.06.2017г. 

Ако кандидатът е приет по първо желание и НЕ се 

запише, губи мястото си и ще може да участва в 

Трето класиране с ново Заявление, в което 

пренарежда желанията си. 

Ако кандидатът е приет по второ или следващо 

желание, но не се запише, а желае да участва във 

Втори етап на класирането, подава Заявление за 

участие във Втори етап на класирането, без да има 

право да пренарежда желанията си, като ЗАПАЗВА 

мястото си от Първо класиране. 

Заявлението за Второ класиране се подава в 

училището, където ученикът е приет. 

Неприетите на Първо класиране ученици 

автоматично участват във Втори етап на класиране. 



ОБЯВЯВАНЕ на списъците с приетите 

ученици на Втори етап на класиране –  

в УЧИЛИЩАТА ГНЕЗДА и в сайта на  

РУО – Бургас до 04.07.2017г. 

Приетите на Втори етап на класиране ученици 

трябва да се запишат в училищата  

от 05.07.2017г. до 07.07.2017г. 

 

ОБЯВЯВАНЕ на записалите се ученици и 

броя на незаетите места след Втори етап 

на класиране – 10.07.2017г. 

Заявления за участие в Трети етап на класиране 

се подават отново в училищата „гнезда“  

от 11.07.2017г. до 13.07.2017г.  

Кандидатът ИМА право да пренареди желанията 

си, съобразно обявените незаети места след 

Втория етап на класиране. 



ОБЯВЯВАНЕ на списъците с приетите 

ученици на Трети етап на класиране –  

до 17.07.2017г. 

Приетите на Трети етап на класиране ученици 

трябва да се запишат в училищата  

от 18.07.2017г. до 19.07.2017г. 

 

ОБЯВЯВАНЕ на записалите се ученици и 

броя на незаетите места след Трети етап 

на класиране – 21.07.2017г. 

В срок до 21.07.2017г. се извършва попълване на 

незаетите места след Трети етап на класиране.   

Записването на учениците се определя от 

Директора на приемащото училище. 



Със Заповед №РД -06-165/29.03.2017г. на Началника 

на РУО – Бургас са определени училищата, в които ще 

се приемат документи за участие в класирането: 

 

1. ОУ „П. Р. Славейков“ – гр.Бургас 

 

2. ОУ „Св. Княз Борис I“ – гр. Бургас 

 

3. ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Бургас, к/с „Изгрев“ 

 

4. ОУ „Елин Пелин“ – гр. Бургас, к/с „Меден рудник“ 

 

5. ОУ „А. Страшимиров“ – гр. Бургас, к/с „Славейков“ 

 



УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА 

ВАШИТЕ – НАШИ ДЕЦА! 


