
• Наредба №10 на МОН от 01.09.2016 г. за

организация на дейностите в училищното

образование, изм. и доп. от 03.02.2017 г. и от

26.09.2017 г. – Раздел ІІІ

• Наредба № 11 на МОН от 01.09.2016 г. за

оценяване на резултатите от обучението

на учениците – Раздел ІІ

• Заповед №РД 09-1709/29.08.2019 г.

на Министъра на образованието и науката



• Изпит за проверка на способностите по

ИИ - 20.06.2019 г. – СУ „Г. Брегов”

• Изпит за проверка на способностите по

музика - 24.06.2019 г. – СУ „Г. Брегов”

• Спорт - 25-26 юни 2019 г.

• Подаване на заявления – от 03 до 05 юни

в училището

• Обявяване на резултатите -27.06.2019 г.

- СУ „Г. Брегов”



Подаване на документи в РУО от 3 до 21 май:

• заявление по образец /получава се от 

училището/;

• служебна бележка от училището с 

оценките от първия учебен срок;

• протокол от ЛКК, лична амбулаторна 

карта, медицински изследвания, епикризи 

и консултации, документиращи 

заболяването, или решение на РЕЛК 



До 10 юни всеки ученик ще получи служебна 

бележка, удостоверяваща залата на явяване 

на изпит чрез тест.

Служебната бележка съдържа още: 

Входящ №  и код за достъп

ИЗПИТИ – начало 09.00 ч.
17 юни – БЕЛ

19 юни – Математика

21 юни – Английски език /по желание/ -

подаване на заявление от 3 до 5 юни



• Учениците се явяват в училището в 8.15ч.;

• Носят документ за самоличност /ЛК; УК; 

ученическа книжка/ и служебната бележка;

•

• За изпита по математика и чертожни 

инструменти, черен молив, гума;

•

• Пишат с черен химикал.



150 мин. – 100 т.

БЕЛ

ТЕСТ – 60 мин.

Преразказ с дидактическа задача – 90 мин.

МАТЕМАТИКА – 25 задачи

Обявяване на резултатите  - 27 юни 2019г.



•брой  точки от НВО по БЕЛ и математика (удвояване на 

двата резултата или утрояване на единия) - 400 т.

•оценките по два предмета от свидетелството за основно 

образование, превърнати по скала в точки – 100 т; двата 

предмета се определят от приемащото училище.

Резултатът на ученик, неявил се на НВО по БЕЛ и/или 

математика  е  нула точки по съответния предмет от НВО.

Балообразуването се определя от училищата, 

осъществяващи план-прием.



•Отличен 6 – 50 точки

•Много добър 5 – 39 точки

•Добър 4 – 26 точки

•Среден 3 – 15 точки



http://7klas.mon.bg/login

Входящ №

Код за достъп

http://7klas.mon.bg/login


•Важна е ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА

-за броя няма ограничение, но е невъзможна

корекция на подредбата за втори етап

•Медицинско свидетелство – за професионалните

гимназии – СКАНИРАНО!!!

•Ако ученикът кандидатства и в друга област………



При близнаците:

Ако единият близнак е класиран и записан в

дадена паралелка, то и другият близнак

може да бъде записан в същата.



• Подаване на документи за прием– 3-5 юли

• Обявяване на списъците с приетите

ученици на първи етап на класиране –

11.07.2019 г.

• До 16.07.2019 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. 

Обявяване на свободните места - до 18 юли

Записване - До 22.07.2019 г. 



• Обявяване на записалите се ученици и бр. на незаетите 

места след втори етап на класиране – 23.07.2019 г.

• За участие в трети етап на класиране учениците подават 

заявление отново по електронен път, в което може да 

променят и пренаредят желанията си, но не запазват 

мястото си от по-преден етап на класиране –

24.07. - 25.07.2019 г.  

• Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап 

на класиране – 29.07.2019 г.

• Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 

– 31.07.2019 г./в съответното училище/

• Обявяване на незаетите места след трети етап на 

класиране – 01.08.2019 г. – в съответното училище

• Попълване на незаетите места – сроковете се определят от 

директора на съответното училище до 10.09.2019 г.



• Сайт на РУО Пазарджик http://www.riopz.com/

• Сайт на училището http://www.batakliev.org/

• Сайт за Национално външно 

оценяване  7клас http://7klas.mon.bg/login

http://www.riopz.com/
http://www.batakliev.org/
http://7klas.mon.bg/login



