
  

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/ 2016 ГОДИНА 

 

ЗА ИЗПИТИТЕ 

Изпитите за прием в VIII клас за всички профили и специалности от професии са по български език и 

литература (БЕЛ) и по математика. Всеки от приемните изпити се състои от два модула, единият от които е 

тестът от националното външно оценяване по съответния предмет, а другият включва допълнителни 

въпроси и задачи. Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, 

взети заедно. 

За профил "Изкуства" - освен изпитите по български език и литература (БЕЛ) и по математика, и изпит за 

проверка на способностите съответно: по изобразително изкуство, по музика или по хореография. 

Приемните изпити за прием в VIII клас се полагат на територията на областта, в която учениците са 

завършили VII клас. Когато в областта не е предвидено провеждането на определен приемен изпит за 

проверка на способностите, учениците го полагат на територията на друга област. 

 Учениците полагат приемни изпити на: 

20.05.2015 г. от 10.00 часа по български език и литература 

22.05.2015 г. от 10.00 часа по математика 

в училището, в което се осъществява обучението им в VII клас. Право да положат тези приемни изпити 

имат всички ученици, които завършват VII клас в годината на кандидатстване. 

В деня на изпитите по БЕЛ и математика учениците се явяват в изпитната зала не по-късно от 09.45 часа с 

документ за самоличност (ученическа карта, международен паспорт, лична карта, ученическа книжка). 

Учениците носят и ползват за изпита: 

 син цвят химикал 

 по математика – линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гумаКАНДИДАТСТВАНЕ И 

КЛАСИРАНЕ 

Изискванията към учениците при кандидатстване за участие в приема са: 

1. да завършват VII клас в годината на кандидатстване; 

2. да са получили оценка най-малко 3,00 на всеки от приемните изпити, определени като 

балообразуващи по профили и специалности от професии (не се отнася за близнака, приет 

над държавния прием) 

3. профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от професии, за които кандидатстват, да 

не са противопоказани на здравословното им състояние. 

Учениците може да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища. 

 



ПРИЕМ НАД УТВЪРДЕНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ 

Над утвърдения държавен план-прием може да се приеме: 

Близнак - в паралелката, в която другият близнак е записан; близнаците следва да са положили 

приемните изпити, ако такива са предвидени. 

Дете с двама починали родители - без да е положил приемни изпити, ако такива са предвидени 

(записва се с насочване от началника на РИО в съответствие с желанието му). Ученикът следва 

да подаде в срок до 3 септември 2015 г. до началника на РИО следните документи: 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ 

УВРЕЖДАНИЯ И ОТ ДОМОВЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ 

РОДИТЕЛСКА ГРИЖА 

Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по 

документи за профили, специалности от професии или непрофилирани паралелки, които не са 

противопоказани на здравословното им състояние. 

Ученици от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, 

настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии. 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ 

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи: 

1. заявление до директора; 

2. оригинал на удостоверението за завършен VII клас; 

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика при кандидатстване за 

профили "Изкуства" и "Спорт" и за специалностите от професии. 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

от 3 до 21.05.2015 г.  – подаване на документи в РИО – Благоевград (за училищата от областта) 

за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от 

домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа 

от 7 до 13.05.2015 г. – подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на 

способностите 

20.05.2015 г. – изпит по български език и литература (БЕЛ) 

22.05.2015 г. – изпит по математика 

до 03.06.2015 г. – обявяване на резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика 

04.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство 

05.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по музика 

08.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по хореография 

01 - 02.06.2015 г. – изпит за проверка на способностите по спорт 

до 09.06.2015 г. – обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите  

 

до 18.06.2015 г. - записване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни 

увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, в 

насочените училищата 



от 16 до 19.06.2015 г. - подаване на документи за I-ви етап на класиране 

до 25.06.2015 г. - обявяване на списъците с класираните ученици на I-ви етап на класиране 

от 26 до 30.06.2015 г. – записване на класираните ученици на I-ви етап в съответното училище 

или подаване на заявление в същото училище за участие във II-ри етап на класиране (заявление 

за II-ри етап на класиране могат да подадат само кандидатите класирани по второ или следващо 

желание) 

до 03.07.2015 г. - обявяване на списъците с класираните ученици на II-ри етап на класиране 

от 06 до 08.07.2015 г. – записване на класираните кандидати на II-ри етап в съответното училище 

09.07.2015 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II-ри етап на 

класиране 

от 10 до 14.07.2015 г. - подаване на документи за III-ти етап на класиране 

до 16.07.2015 г. - обявяване на списъците с класираните ученици на III-ти етап на класиране 

от 17 до 20.07.2015 г. – записване на класираните кандидати на III-ти етап на класиране в 

съответното училище 

21.07.2015 г. - обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III-ти етап на 

класиране 

до 28.07.2015 г. - попълване на незаетите места след III-ти етап на класиране и записване (по 

график определен от директора на съответното училище с прием след седми клас) 

до 31.07.2015 г. – утвърждаване на осъществения държавен прием 

до 03.09.2015 г. – подаване на документи за участие над утвърдения държавен план прием от 

деца с двама починали родители 

Допълнителна информация за начина на кандидатстване можете да получите от: 

  Наредба №11/ 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавните и общински училища  

  училището, в което учениците са завършват VІІ клас 

  училищата, които приемат ученици след завършен VІІ клас  

  председателя на областната комисия по приемането на ученици с полагане на приемни изпити 

след завършен VII клас – Василиса Павлова. 

 

http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=1214

