
КАКВО 

ПРЕДСТОИ?

АКЦЕНТИ



Важно за НВО по БЕЛ /15 юни/, 

математика /17 юни/
Ще се провеждат в 31 СУЧЕМ с начало – 9,00 часа, но учениците трябва да се явят не 
по-късно от 8.30 ч.

Носят служебна бележка и документ за самоличност

Пишат с черен химикал, а за изпита по математика носят молив, гума, пергел, линия 
и триъгълник

Резултатите ще излязат до 29 юни 2020 г.

Изпитите са в 2 части 60 + 90 мин. 

Резултатите в точки се вписват в Свидетелството за основно образование

Когато ученик не се яви на НВО, участва в класирането само с оценките от 
свидетелството за основно образование.



Свидетелство 

за основно 

образование –

издава се до   

3 юли



Балообразуване – макс. бал 500 т.

Балът за класиране е сбор от точките от НВО /100 т./ + оценки, превърнати в 
точки по 2 предмета /50 т./ (по решение на ПС) от свидетелството за основно 
образование (възможен е и трети елемент по решение на ПС + точки от
олимпиади и/или състезания от календара на МОН).

ВНИМАНИЕ!

Възможни са различни варианти в

различните училища и паралелки, което

променя бала за кандидатстване



Важно ! 

Резултатите от национални състезания 

и олимпиади се качват в служебната 

бележка автоматично, а служебната 

бележка с резултати от изпитите за 

проверка на способностите се издават 

от директора на училището, в което е 

проведен изпитът за проверка на

способностите.



ПРИЕМ
Подаването на документи за участие в приема става след издаване 
на свидетелствата за основно образование /3-7 юли/

– Подаването на заявление за участие в приема – само по 
електронен път!

– В 31 СУЧЕМ ще има консултанти на 3; 6 и 7 юли от 8:00 - 18:00 ч. за 
попълване и електронно подаване на заявленията.

– Oпределени са и училища гнезда, където също ще може да се 
реализира електронно подаване на заявления

ПГ по транспорт; 132.СУ „Ваня Войнова“; 137.СУ „Ангел Кънчев“;   
144.СУ „Народни будители“; 29.СУ „Кузман Шапкарев“; ПГ по дизайн



– В заявлението се подреждат по желание профилите и 
специалностите от професии

– За едно желание се смята кандидатстването за един профил или
за една специалност от професия за всяко заявено училище

– Заявления за участие във втори етап на класиране се подават в 
училището, в което ученикът е приет на първо класиране. 
Неприетите участват автоматично.

– Нови заявления с пренаредени желания могат да се подават за 
трети етап на класиране.

– Корекции след окончателното въвеждане на желанията не се 
правят.



Класиране 

– Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в 

регионалното управление на образованието в три етапа.

– Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.

– След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил

документите си, не запазва мястото си.

– В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и 

не пренареждат желанията си.

– В третия етап на класиране учениците подават заявление, в което подреждат

желанията си за обявените свободни места.



Записване 

Класираните ученици се записват в VIII клас в 

съответното училище, като подават следните

документи:

1. заявление до директора;

2. оригинал на свидетелство за основно

образование



График на записването

Подаване на документи за участие в 
приема на ученици по Наредба № 10 от 
01.09.2016 г.

3-7 юли вкл.

Обявяване на списъците с приетите 
ученици на първи етап на класиране.

до 13 юли 
вкл.

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

до 16 юли 
вкл.

Обявяване на списъците с приетите 
ученици на втори етап на класиране.

до 20 юли 
вкл.

Записване на приетите ученици на 
втори етап на класиране.

до 22 юли 
вкл.

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

23 юли

Подаване на документи за участие в 
трети етап на класиране.

24 - 27 юли 
вкл.

Обявяване на списъците с приетите 
ученици на трети етап на класиране.

29 юли вкл.

Записване на приетите ученици на 
трети етап на класиране.

30 юли вкл.

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

03 август

Попълване на незаетите места след 
трети етап на класиране и записване.

определя се от 
директора до 
10 септември 

2019 г. вкл.



ВСИЧКИ СЕДОМКЛАСНИЦИ НА                   

31 СУЧЕМ „ИВАН ВАЗОВ“ СА ПОДГОТВЕНИ 

ЗА УСПЕХА!

ПОЖЕЛАВАМЕ ИМ 

ГО ОТ СЪРЦЕ! 


