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Дати НВО
БЕЛ 19.05.2017г

Математика 22.05.2017г

Английски език 29.05.2017г



СКАЛА
за превръщане на оценките от свидетелството в точки

Наредба №11

от 01.09.2016г

За оценяване на резултатите от
обучението на учениците

Чл.9 ал.10 Когато за приемане на места, 
определени с държавния план-прием, се
налага превръщане в точки на оценките
от документите, се прилага следната
скала:

1 Отличен 6 50

2 Много добър 5 39

3 Добър 4 26

4 Среден 3 15



Държавен прием на ученици в VIII клас

Чл. 55. За определените места в VIII клас
могат да кандидатстват ученици, които
успешно са завършили основно образование
в годината на кандидатстването.
Чл. 56. (1) Приемането на ученици в VIII
клас по чл. 145, ал. 2 от ЗПУО се
извършва въз основа на резултатите от
НВО, които се включват като балообразуващ
елемент и желанията на учениците.
(4) Учениците по ал. 1 участват в
класирането за определените с държавния
план-прием места в VIII клас според бала и
желанията, посочени в заявлението за
кандидатстване по низходящ ред.
(5) Учениците могат да кандидатстват за
приемане в неограничен брой училища.



Държавен прием на ученици в VIII клас

Чл. 57. (1) Балът за класиране се формира
като сбор от следните елементи:
1. Броя от точки от НВО по БЕЛ и по

математика, като приемащото училище, 
се избира или удвояване на двата
резултата, или утрояване на един от
резултатите.

2. Оценките по два предмета, изучавани в
VII клас, превърнати в точки.

(2) Балообразуващите предмети се
определят с решение на педагогическия
съвет.
(3) Балът на ученик, който не се е явил на
НВО, се формира, като резултатът от НВО
по предмета се приема за нула точки.



Държавен прием на ученици в VIII клас

(5) Учениците, класирани на първо, второ и
на трето място на националните кръгове на
олимпиадата по български език и
литература и/или на олимпиадата по
математика, имат право да участват в
класирането с максимален резултат вместо
резултата от НВО.



Държавен прием на ученици в VIII клас

Чл. 59. (1) Когато в класирането има ученици с равен бал, те се подреждат в
низходящ ред по сбора от резултатите от НВО.

(2) Ученици с еднакви показатели и след подреждане по реда на ал. 1 се
подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни
предмети, превърнати в точки.

(3) Ученици с еднакви показатели и след подреждане по реда на ал. 2 се
подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от
БЕЛ+ЧЕ+Математика+История+География+Биология+Физика+Химия, превърната в
точки.

КЛАСИРАНЕ



Държавен прием на ученици в VIII клас

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

1. Близнаци в паралелката, в която един от тях е приет.

2. Ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря
на условията по чл. 55.

Чл. 61. Изпити за проверка на способностите

(2) За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават
заявление до началника на РУО.



УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ



Държавен прием на ученици в VIII клас

За участие в държавния план прием в VIII клас, учениците подават
следните документи:
1. Заявление за участие в класиране по

образец с подредени желания;

2. Копие на свидетелството за
завършено основно образование;

3. Служебна бележка за резултатите от
НВО / + Служебна бележка за
резултатите от изпитите за проверка
на способностите/;

4. Медицинско свидетелство /за
специалности от професии/

5. Документ, издаден от министъра на
образованието и науката, удостоверяващ, че
ученикът е класиран на първо, второ или
трето място на националния кръг на
олмпиадата по БЕЛ в VII клас и/или на
олимпиадата по математика в VII клас, 
съдържащ резултата от съответното
състезание, когато кандидатът се ползва от
правото си.



Държавен прием на ученици в VIII клас

Важно

1. Служебните бележки с резултатите от
НВО се издават от училището, в
което ученикът се е обучавал.

2. Заявлението и документите се
подават на длъжностни лица и на
места, определени от началника на
РУО.

3. При подаване на копия на документи
се представят оригиналите им за
сверяване на място.

Чл. 64. (1) В заявлението си учениците
подреждат по желание профилите и
специалностите от професии, за които
отговарят на условията за балообразуване.

(2) За едно желание се смята кандидатстването
за един профил/ специалност за всяко
заявено училище.

(3) Учениците могат да кандидатстват
едновременно в повече от една област.



КЛАСИРАНЕ

ЕТАПИ



Дейности в етапите на класиране

Класиране на
учениците
според бала и
желанията им;

Закриване на
част от
паралелките;

Обявяване на
първото
класиране;

Записване на
приетите и
подаване на
заявления за
второ
класиране.

I етап Учениците се
класират на
същото място
или по-предно;

Обявяване на
резултатите от
началника на
РУО;

Класираните се
записват в
училището или
губят мястото, 
на което са
класирани.

II етап Учениците
подават
заявление до
началника на
РУО;
Класираните
ученици се
записват в
училището.

III етап



Записване на ученици в VIII клас

Класираните учениците подават следните документи:

1. Заявление до директора;
2. Оригинал на свидетелство за основно

образование;
3. Оригинал на медицинско свидетелство

/за специалности от професии/



Приемане на ученици в VIII клас с хронични заболявания, с
физически и сензорни увреждания

Учениците по тяхно искане се приемат по документи за профили и
специалности, които не са противопоказни на здравословното им

състояние
Учениците подават в РУО от 3.05 до 21.05 следните документи:

1. Заявление с подредени желания;

2. Служебна бележка от училището, удостоверяваща класа и срочните
оценки за първия срок;

3. Протокол от специализирана ЛКК с приложени лична амбулаторна
карта, медицински изследвания, епикризи и консултации или решение
на районна експертна ЛКК.



ГРАФИК
№ Вид дейност Срок

1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 05-10.05.2017 г. вкл.

2.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за 
полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомление на 
учениците за допускането им за полагане ма изпити за проверка на способностите

до 12.05.2017 г. вкл.

3.
Провеждане на тестове:
• български език и литература
• математика

19.05.2017 г.
22.05.2017 г.

4. Обявяване на резултатите от тестовете до 05.06.2017 г вкл

5.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
• изобразително изкуство
• музика
• хореография
• спорт

02.06.2017 г.
05.06.2017 г.
06.06.2017 г.

31.05.-01.06.2017 г.вкл.
6. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 09.06.2017 г. вкл.

7. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити 12.06-13.07.2017 г. вкл.



8.
Подаване на документи за участие в приемната на ученици по Наредба № 11 от 
28.03.2005 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до учстие в 
приема

16.06.-22.06.2017 г.вкл.

9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 27.06.2017 г. вкл.

10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на 
заявление за участие във втори етап на класиране

28.06.-30.06.2017 г.вкл

11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 4.07.2017 г. вкл

12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 05.07.-07.07.2017 г.вкл

13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на 
класиране

10.07.2017 г.

14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 11.07.-13.07.2017 г.вкл

15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 17.07.2017 г. вкл

16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 18.07.-19.07.2017 г.вкл

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

21.07.2017 г

18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора
до 04.09.2017 г. вкл

19. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 11.09.2017 г. вкл




