
НАРЕДБА	№	10	от	
01.09.2016	г.	за	

организация	на	дейностите	
в

училищното	образование



Провеждане	на	тест	по:
български	език	и	литература – 17.06.2019 г.
математика – 19.06.2019	г.
чужд	език	/по	желание/ – 21.06.2019	г.

Г Р А Ф И Ц И



Провеждане	на	изпити	за	проверка	на	
способностите	по:
Изобразително	изкуство– 20.06.2019 г.
Mузика	– 24.06.2019	г.
ФВС	– 25.06.‐26.06.2019	г.	вкл.

Подаване	на	заявления	за	явяване	на	изпити
3.06.	– 5.06.2019	г.	Обявяване на резултатите

до	18.06.2019	г.
Получаване на служебни бележки с оценките

До	2.07.2019	г.

Г Р А Ф И Ц И



БАЛЪТ	ЗА	КЛАСИРАНЕ	на учениците след завършено 
основно образование се формира като сбор от 
следните елементи:
1. броя точки от НВО по БЕЛ – от	100	до	300	т.
2. броя точки от НВО по Математика –от 100	до	300	т.
3. оценките по 2 учебни предмета, изучавани в VII 

клас, от свидетелството за основно образование, 
превърнати по скала в точки – максимум	100	т.

Максимум	– 500	т.



СКАЛА	ЗА	ПРЕОБРАЗУВАНЕ	НА	ОЦЕНКИТЕ	
В	ТОЧКИ:

Отличен 6 50 т.
Много добър 5 39 т.
Добър 4 26 т.
Среден 3 15 т.



Чл.	56.
(4) Учениците 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.



Чл.	63.	(1)	За	участие	в	държавния план‐прием	
в	VIII	клас учениците,	успешно завършили VII 
клас, подават до началника на РУО следните
документи:

1. заявление за участие в класиране по образец 
с подредени желания;

2. копие на свидетелство за завършено основно
образование;



3. служебна бележка за резултатите от 
положените изпити от НВО, а за профилите „Из. 
Изкуство”, „Музика” или „ФВС” за специалности от 
професиите от област на образование „Изкуствo”
от Списъка на професиите за професионално
образование и служебна бележка за резултатите
от изпитите за проверка на способностите;
4. медицинско свидетелство, издадено от 
общопрактикуващия лекар на ученика - за 
кандидатстващите за специалности от професии.



Чл.	66.	(1)	Първият етап на	класиране включва
следните дейности:
1. разпределение на учениците по паралелки

според балa и желанията им;
3. обявяване на първото класиране;
4. записване на приетите ученици в училищата или 
подаване на заявления за участие във втори етап
на класиране.
(2) В заявлението за участие във втори етап на 
класиране учениците не променят и не 
пренареждат желанията си.



Чл.	67.	(1)	Във втория етап на	класиране
участват учениците,	които:
1. не са приети;
2. са приети по второ или следващо желание, но 
не са се записали и са подали заявление по чл. 66.
(2) Във втория етап на класиране учениците по 
ал. 1, т. 2 се класират на мястото си от първия
етап на класиране или на по-предно свое 
желание.
(4) Класираните ученици се записват в 
училището или губят мястото, на което са 
класирани.



Чл.	68.	(1)	В	третия етап на	класиране
участват ученици,	които:
1. не са приети;
2. не са кандидатствали до момента.
(2) За участие в третия етап на класиране
учениците подават заявление до началника на 
РУО, в което подреждат желанията си за 
обявените свободни места.
(3) Класираните ученици се записват в 
училището.



ПОДАВАНЕ	НА	ДОКУМЕНТИ	
за	участие	в	приема	на	ученици	по	

Наредба	№10	от	1.09.2016	г.	
Писмено	уведомяване	на	учениците	

за	допускането	им	за	участие	в	
приема		

3.07 – 5.07.2019 г.
в	ОУ	“Стефан	Пешев”



ОБЯВЯВАНЕ	НА	СПИСЪЦИТЕ	С	
ПРИЕТИТЕ	УЧЕНИЦИ	НА	I‐ВИ	ЕТАП	НА	

КЛАСИРАНЕ
до 11.07.2019 г.

ЗАПИСВАНЕ	НА	ПРИЕТИТЕ	УЧЕНИЦИ	
НА	I‐ВИ	ЕТАП	НА	КЛАСИРАНЕ	ИЛИ	
ПОДАВАНЕ	НА	ЗАЯВЛЕНИЯ	ЗА	
УЧАСТИЕ	ВЪВ	II‐РИ	ЕТАП	НА	

КЛАСИРАНЕ
до	16.07.2019	г.



Обявяване на списъците с приетите 
ученици на II‐РИ	ЕТАП	НА	КЛАСИРАНЕ

до	18.07.2019	г.
Записване на приетите ученици на           

II‐РИ	ЕТАП	НА	КЛАСИРАНЕ
до	22.07.2019	г.

ПОДАВАНЕ	НА	ДОКУМЕНТИ	ЗА	УЧАСТИЕ	В	
III‐ТИ ЕТАП	НА	КЛАСИРАНЕ

24.07-25.07.2019 г.
ЗАПИСВАНЕ	НА	ПРИЕТИТЕ	УЧЕНИЦИ	НА	

III‐ТИ ЕТАП	НА	КЛАСИРАНЕ
31.07.2019 г.



Приемане	на	ученици	с	хронични	заболявания,	
с	физически	и	сензорни	увреждания,	от	домове	

за	деца,	лишени	от	родителска	грижа	и	от	
центрове	за	настаняване	от	семеен	тип

Чл.	95.	(1) Ученици с хронични заболявания, с 
физически и сензорни увреждания по тяхно искане 
се приемат по документи за профили, 
специалности от професии, които не са 
противопоказни на здравословното им състояние.
(2) Ученици от домове за деца, лишени от 
родителска грижа, от центровете за настаняване от 
семеен тип и ученици, настанени в приемни 
семейства, по тяхно искане се приемат по 
документи по специалности от професии.



Чл.	96.	(2)	Учениците	подават	в	РУО	от	3	до	21	
май	следните	документи:
1. Заявление с подредени желания;
2. Служебна бележка от училището, в което се 

обучават, удостоверяваща класа и срочните 
оценки за първия учебен срок;

3. протокол от специализирана по профила на 
заболяването лекарска консултативна комисия с 
приложени лична амбулаторна карта, медицински 
изследвания, епикризи и консултации, документи-
ращи заболяването, или решение на районна 
експертна лекарска консултативна комисия.





СУ	„Васил	Левски“

vasil.levski@su‐sevlievo.com
www.su‐sevlievo.com

СУ	„Васил	Левски“


