
Прием след VІІ клас

Документи, регламентиращи приема:

 Наредба № 11 на МОН от 28 март 2005 г. 

за приемане на ученици в държавни и 

общински училища

 Заповед на министъра на образованието 

и науката № РД 09—1130/04.09.2013 г.

 Заповед на министъра на образованието 

и науката № РД 09—397/19.03.2014 г.



ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ

Изпит за проверка на способностите по ИИ -
04.06.2014 г. – СОУ „Г. Брегов”

Изпит за проверка на способностите по музика -
05.06.2014 г. – СОУ „Г. Брегов”

Обявявяване на резултатите –
09.06.2014 г. - СОУ „Г. Брегов”

 Заявленията се подават в училището при нас от 
07.05. до 13.05.2014 г. 

 Към заявлението се прикрепя платежно, с което е 
внесена сумата / 6 лв./



ХРОНИЧНО БОЛНИ ДЕЦА:

 Подаване на документи в РИО от 7 до 20 май; 

 Заявление по образец /получава се от училището/

 Служебна бележка от училището с оценките от
І уч. срок

 Протокол от ЛКК, лична амбулаторна карта, 
медицински изследвания, епикризи и 
консултации, документиращи заболяването, или 
решение на РЕЛК 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
КАНДИДАТСТВАНЕТО

До 20 май всеки ученик ще получи
служебна бележка, удостоверяваща
залата на явяване на приемния изпит.

ИЗПИТИ
21 май – БЕЛ
23 май – Математика

Начало 10.00 часа



В деня на изпита:

 Ученици се явяват в училището от
9.00 до 9.15 ч.

Носят документ за самоличност /ЛК;
УК; ученическа книжка/ и служебната
бележка

 За изпита по математика и чертожни
инструменти, черен молив, гума

Пишат със син химикал



Модул Национално външно оценяване – 60 мин. – 65 т.
Допълнителен модул – 90 мин. – 35 т.

Оценката от приемния изпит се формира 
въз основа на точките от двата модула, 

взети заедно.

Важно! Децата да работят по двата модула

Обявяване на резултатите  - 4 юни



Подаване на документи –

от 17 до 20 юни в нашето училище
1. Заявление – генерира се от ел. система
2. Копие на удостоверението за завършен VІІ клас 
3. Служебна бележка с оценките - оригинал. 

/получава се от училището/.                                   
Ако ученикът кандидатства и в друга област –
трябва да имате заверено копие. 

4. Копие на медицинско свидетелство /за 
професионалните гимназии и за профил 
„Изкуства” в СОУ „Г. Брегов” / може и оригинал/

Важно!  На всички документи се представят 
оригинали за сверяване.



КЛАСИРАНЕ:
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап

на класиране – 26.06.2014 г.
От 27.06. – 01.07. 2014 г. учениците се записват или подават

заявление за участие във втори етап на класиране в
училището, в което са класирани.

 В заявлението за ІІ-ри етап на класиране учениците не
могат да променят и пренареждат желанията си.

Във втори 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 за участие във второ
класиране
 Във втори етап на класиране учениците се класират на

мястото си от първи етап или на по-предно свое желание.
– 04.07.2014 г.

Записване - 07.07. – 09.07.2014 г.



Обявяване на незаетите места след втори етап на
класиране – 10.07.2014 г.

 За участие в трети етап на класиране учениците подават
заявление до началника на РИО, в което може да
променят и пренаредят желанията си, но не запазват
мястото си от по-преден етап на класиране. /Документите
се подават в нашето училище от 11.07. до 15.07.2014 г./

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап
на класиране – 17.07.2014 г. /в нашето училище/

 Записване на приетите ученици на трети етап на
класиране – от 18.07. до 21.07.2014 г. /в съответното
училище/

Обявяване на незаетите места след трети етап на
класиране – 22.07.2014 г. – в съответното училище

Попълване на незаетите места – сроковете се определят от
директора на съответното училище



За повече информация:

 Сайт на РИО Пазарджик
 Сайт на училището
 Сайт на МОМН – Рубрика – „Общо образование”
Информационно табло в училището


