


НАРЕДБА №10 от 1.09.2016 г.  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ИЗБОРЪТ – Къде мога да кандидатствам? 

— ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ 
Езикови гимназии, Математическа гимназия, Гимназии по изкуства 

 
— ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В СУ 

 
— ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

по строителство, транспорт, икономика, текстил 

 
— ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В СУ 
 
— СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА  
     спортни, по културата, по изкуствата, духовни 
 

Учениците може да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.  



ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ 

— броя точки от НВО по БЕЛ и по математика, като по решение на 
педагогическия съвет на приемащото училище се избира или удвояване 
на двата резултата от НВО, или утрояване на един от резултатите от НВО 

 
— оценките по два предмета, изучавани в VII клас от свидетелството за 

основно образование, превърнати по скала в точки: 
1. отличен 6 се приравнява на 50 точки; 
2. много добър 5 се приравнява на 39 точки; 
3. добър 4 се приравнява на 26 точки; 
4. среден 3 се приравнява на 15 точки 

ОБРАЗОВАНИЕ 



ВАЖНО ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ 

— Балообразуващите учебни предмети от свидетелството се определят с 
решение на педагогическия съвет 

 
— Балът на ученик, който не се е явил на НВО по БЕЛ или по математика, се 

формира, като резултатът от НВО по предмета, по който не се е явил, се 
приема за нула точки 
 

— Учениците, класирани на първо, второ и на трето място на националните 
кръгове на олимпиадата по БЕЛ и/или по математика, имат право да 
участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от НВО 
 

      

НАРЕДБА №10 от 1.09.2016 г.  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 



ПРИМЕР - ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ 

 Профил „ Предприемачески“ 
 
Два пъти броя точки от НВО по БЕЛ 

             + 
Два пъти броя точки от НВО по математика 

             + 
Оценката по география и икономика от свидетелството, превърната в точки 

             + 
Оценката по информационни технологии от свидетелството, превърната в 
точки 
 

 
НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците; НАРЕДБА №10 от 1.09.2016 г.  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 



График МАЙ - ЮНИ  

26 – 27. V до 10.VI 

 
НВО  
БЕЛ 

 

Заявление 
проверка на 
способности

те 

Служебни 
бележки за 
полагане на 
изпитите от 

НВО 

НВО 
МАТ. 

14. VI 17.VI 

НВО 
ЧУЖД 
ЕЗИК 

16.VI 



21.VI 

График ЮНИ  

 
Изпит  
Спорт 

 

 
Изпит -  

изобрази
телно 

изкуство 

23.VI -24.VI до 28.VI  

 
Изпит  

Музика 
 

22.VI 

Резултати 
от НВО 



 04.VII 

ЗАПИСВАНЕ 
или 

подаване 
на 

заявление 
за втори 

етап 

5-7.VII 13-15.VII 

График  ЮЛИ 
  

ПЪРВИ 
ЕТАП 

Подаване 
на 

документи 
– 

по 
електронен 

път 

Списък с 
приетите 

 
ПЪРВИ 
ЕТАП 

Получаване 
на 

свидетелство 
за завършено 

основно 
образование  

до 12.VII 



21-22.VII 

Обявяване  
на 

незаетите 
места след 

ВТОРИ ЕТАП 

до 20.VII 

ЗАПИСВАНЕ 
на приетите 

на  
 

ВТОРИ ЕТАП 

 25.VII 26.VII-27.VII 

График ЮЛИ  

ТРЕТИ ЕТАП 
Подаване 

на 
документи  

Списък с 
приетите 

на 
ВТОРИ 
ЕТАП 



01-02.VIII 
 

Обявяване  
на 

незаетите 
места след 
ТРЕТИ ЕТАП 

до 29.VII 

ЗАПИСВАНЕ 
на приетите 

на  
 

ТРЕТИ ЕТАП 

до 03.VIII до 10.IX 

График ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ 
  

Попълване 
на 

незаетите 
места след 

трети етап и 
ЗАПИСВАНЕ 

Списък с 
приетите 

 
ТРЕТИ ЕТАП 



ИЗПИТИТЕ 

— Полагат  се в училището, в което се осъществява обучението им в VII 
клас 

 

НВО по БЕЛ: максимален брой точки - 100 
 -       тест  с общо 26 задачи  
 18 задачи със структуриран отговор 
    6 задачи с кратък свободен отговор 
    1 задача с разширен свободен отговор 
    1 задача за създаване на текст 
    - времетраене – 150 мин.; за ученици със СОП – 80 минути допълнително 

НВО по математика: максимален брой точки - 100 
 -     тест  с общо 23 задачи 
 18 задачи със структуриран отговор 
    2 задачи с кратък свободен отговор 
    3 задачи с разширен свободен отговор  
- времетраене – 150 мин.; за ученици със СОП – 80 минути допълнително 



ИЗПИТИТЕ 

НВО по чужд език: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

КОМПОНЕНТИ БРОЙ 

ЗАДАЧИ 

ВРЕМЕ Макс. брой 

точки 

СЛУШАНЕ 10 20 мин. 

ЧЕТЕНЕ 10 20 мин. 

ПИСАНЕ 1 20 мин. 

ОБЩО 21 60 мин. 100 точки 



КЛАСИРАНЕ 

КЛАСИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА 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 
 

Когато в класирането има УЧЕНИЦИ С РАВЕН БАЛ И С БРОЯ ИМ СЕ НАДХВЪРЛЯ БРОЯТ НА МЕСТАТА, 
те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване 
 
Ученици с еднакви показатели и след подреждането по горния ред се подреждат в низходящ ред 
по сбора от оценките /превърнати в точки/ от балообразуващите учебни предмети. 
 

Ученици с еднакви показатели и след подреждането по горния ред се подреждат в низходящ ред 
по средноаритметичната оценка от оценките от учебните предмети, изучавани в 7. клас: 
български език и литература,  чужд език, математика, история и цивилизации, география и 
икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на 
околната среда, включени в задължителната подготовка, и превърнати в точки, от 
свидетелството за завършено основно образование 
 



ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ 

— Заявлението е по образец 
 

— Подава се  само по електронен път 

— Имате право на неограничен брой желания 
 

— Внимателно трябва да обмислите подреждането на 
желанията, като вземете предвид балообразуването за всеки 
профил или специалност 

— За подаване за I етап  на класиране – 5 – 7 юли 2022  г.  

 



ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ 

— Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за 
прием и индивидуален код за достъп. С него може да се 
кандидатства във всички региони на страната, като от падащото 
меню се избере София-град. 

— Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия 
лекар на ученика, за кандидатстващите за професионалните 
паралелки. 

 

 



ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ 
НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ  

 

— Обявяването става до 12.07.2022 г. 
 

— Ученикът отива в училището, в което е класиран, от 
13.07.2022 г. до 15.07.2022 г. и в зависимост от желанието си: 

‒ се записва с оригиналните документи 

или 

‒ подава заявление за участие във втори етап на 
класиране в училището, в което е класиран – в 
заявлението не могат да се преподреждат посочените 
желания 

‒ Ученици, които не са класирани никъде, не подават 
заявление, защото автоматично участват във втория 
етап. 



ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ 
УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 

 

— Обявяването става до 20.07.2022 г. 
 

— Срокът за записване е от 21.07.2022 г. до 
22.07.2022 г. в училището, в което ученикът 
е приет 
 

— Ако ученикът не се запише, губи мястото си 



ЗАПИСВАНЕ 

ЗАПИСВАНЕТО СТАВА СЪС СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 

— Заявление до директора 
 

— Оригинал  на свидетелство за основно образование 
 

— Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от 
общопрактикуващия лекар на ученика при 
кандидатстване по специалност от професия в 
професионални гимназии и професионални паралелки 
в профилирани гимназии, обединени и средни 
училища. 

Записването става в присъствието на ученика. 



АКО НЕ СТЕ УСПЕЛИ ДОТУК - ПРОДЪЛЖЕТЕ! 

— Подаване на  документи за участие в трети етап на 
класиране – 

— В третия етап на класиране участват ученици, които не са 
записани никъде или не са кандидатствали до момента.  
 

— Подаването става в срок  от 26.07. –  до 27.07.2022 г. 
 

— На този етап желанията могат да бъдат пренаредени 
 

— Списъците с приетите на този етап се обявяват на 

29.07.2022 г. 

Записването става в срок  от 01.08. –  до 02.08.2022 г. 

 



ИМА ОЩЕ ЕДИН ШАНС ЗА НЕУСПЕЛИТЕ, 
т.н. ЧЕТВЪРТИ ЕТАП 

— Незаетите места след трети етап на класиране се обявяват  в 
училището и в РУО до 03.08.2022 г. 

— Попълване на незаети места след трети етап на класиране -  

до 10.09.2022 г. вкл. 



2022-2023 г. 



ПРИЕМ В 19. СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОФИЛ 

• 1 ПАРАЛЕЛКА С  ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И  С НОРВЕЖКИ ЕЗИК 

• 1 ПАРАЛЕЛКА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И С ДАТСКИ ЕЗИК 

• 1 ПАРАЛЕЛКА С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА 
НЕМСКИ ЕЗИК И С АНГЛИЙСКИ/ НОРВЕЖКИ 
ЕЗИК/ДАТСКИ ЕЗИК 

1. ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ  - ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

2. ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ – ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 


