
КАНДИДАТСТВАНЕТО  СЛЕД  7. КЛАС - СТЪПКА  ПО  СТЪПКА 
 

 Право да кандидатстват имат учениците, които завършват седми клас 

в годината на кандидатстване и са получили оценка най-малко 3,00 на 

всеки от приемните изпити – математика, български език и литература. За 

някои профили или специалности се изисква и проверка на способностите 

(изобразително изкуство, хореография, музика). 

 

Задължително ли е явяване на изпити? 

 Изпитите по математика и български език и литература се състоят от 

два модула. Първият е за Национално външно оценяване (НВО) и е 

задължителен за всички седмокласници. Вторият (допълнителен) модул 

не е задължителен. 

 

Какви документи се подават? 

Явяването на изпит по математика и БЕЛ е задължително. Ако 

ученикът ще положи само тези изпити заявление за явяване на изпити НЕ 

се подава. Ако освен математика и БЕЛ, ученикът ще се явява на проверка 

на способностите по изобразително изкуство, хореография или музика, 

тогава се подава заявление(образец 1 от Справочника „Къде, какво да 

учим?”). 

 

Какво трябва да се направи ако се явявате на тези  

допълнителни изпити? 

 В срок от 7.05. до 13.05.2015г. се подава заявление за проверка на 

способностите в училището, в което се обучава ученикът в момента.  

 До 15 май ще получите писмено уведомяване за допускане на изпита. 

Изпитите се провеждат на следните дати: 

Изобразително изкуство – 4.06.2015г. 

Музика – 5.06.2015г. 

Хореография – 8.06.2015г. 

Спорт – 1.06. – 2.06.2015г. 

 

Какво трябва да знаем за изпитите по математика и 

 български език и литература? 

 Учениците ПОЛАГАТ приемни изпити (НВО) по математика и БЕЛ 

в училището, в което се осъществява обучението им в 7. клас. Всеки 

ученик ще получи служебна бележка, в която е посочено точно определено 

място за явяване. 

 Датите са:  Български език и литература – 20 май 2015г. 

   Математика   – 22 май 2015г. 

Начало на изпитите – 10.00 часа! 

 



 Седмокласниците се ДОПУСКАТ в изпитната зала с документ за 

самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане 

на изпит. 

 

Какво носят и ползват за изпита? 

 По български език и литература – син химикал 

 По математика – линия, пергел, транспортир, молив, триъгълник, 

гума, син химикал 

 По изобразително изкуство – собствени материали и инструменти 

(лист/глина се осигурява от комисията за подготовка и провеждане на 

изпита) 

 По хореография – игрално облекло 

  По музика – необходимия музикален инструмент ( в изпитната зала 

се осигурява пиано) 

 

По време на изпита учениците: 

 Изслушват инструктаж за правата и задълженията си по време 

на изпита, както и по отношение на изискванията за анонимност на 

изпитната работа. 

 Получават голям плик и малък плик с листче, върху което 

ученикът собственоръчно вписва трите си имена и входящия си номер. 

 Пишат със син химикал, чертаят с черен молив 

 Не ползват калкулатори, коректори, справочници и мобилна 

комуникационна техника. 

 Не шумят, не подсказват, не преписват. 

 Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на 

изпитната работа. 

 Не напускат изпитната зала по-рано от 30 минути след 

началния час на изпита. 

 

След приключване на изпита, ученикът: 

 Поставя в големия плик изпитната работа и всички получени 

листове. Записва трите си имена и входящия номер върху листчето от 

малкия плик, залепва го и го поставя в големия плик при изпитната работа. 

Предава го на квесторите заедно с тестовата книжка и се подписва в 

протокола. 

 

Какъв е формáта на изпита по български език и литература? 

 Изпита се състои от два модула.  

Първият модул е за национално външно оценяване(НВО) и е с 

продължителност 60 минути. Той съдържа 25 тестови задачи. Те са два 

вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които 



само един е верен, и с кратък свободен отовор. Максималния брой точки от 

I модул е 65. 

 Вторият(допълнителен) модул е създаване на преразказ върху 

неизучаван художествен текст, като се изпълнява определена дидактическа 

задача. Продължителността е 90 минути, максималният брой точки – 35. 

 

Какъв е формáта на изпита по математика? 

 Изпита се състои от два модула.  

Първият модул е за национално външно оценяване(НВО) и е с 

продължителност 60 минути. Той съдържа 20 тестови задачи, от които 16 

със структурирани с четири възможности за отговор, от които само един е 

верен и 4 задачи с кратък свободен отовор. Максималния брой точки от I 

модул е 65. 

Вторият модул се състои от 4 задачи със свободен отговор. От тях 2 

са по формата на PISA – от учениците се изисква да напишат кратък 

числов, символен или словесен отговор, без да представят своето решение. 

Последните две задачи изискват аргументирано и подробно описание на 

решенията. Продължителността е 90 минути, максималният брой точки – 

35. 

 

Какво е PISA? 

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е 

разработена с цел стандартизирано оценяване на грамотноста, знанията по 

математика и природни науки. PISA измерва компетентности и 

способността на ученика да използва знанията и уменията си в условията 

на реални житейски ситуации. За решаването на конкретна задача 

ученикът трябва да 

- използва прости математически операции 

- тълкува връзки и зависимости, символи, формули 

- да прилага математическите знания в ситуации от ежедневието 

 

Как се формира оценката и кога се обявяват резултатите? 

 В резултат от явяването на изпитите всеки ученик ще получи по две 

оценки. 

 - оценка за НВО. Тя се формира само от броя точки, получени на I 

модул. 

 - оценка за кандидатстване в училищата с прием след 7. клас. Тя се 

определя от общия брой точки, получени от I и II модул. 

 Оценките ще бъдат обявени на 4 юни 2014г. Можете да ги проверите 

в сайта на МОН и РИО Варна. 

www.mon.bg 

www.rio-varna.bg 

http://www.mon.bg/


 Ще получите служебна бележка с получените оценки. Тя ще е 

необходима, ако ученикът кандидатсва в друг регион. 

 

Кога и какви документи се подават за участие в I етап на класиране? 

 Приемът след 7. клас е централизиран. Независимо от това за кои 

училища ще кандидатствате, всички документи се подават на едно място. 

То се определя със заповед на РИО. 

 Документите, които се подават са: 

- Заявление за участие в I класиране (образец 2 от 

Справочника „Къде, какво да учим?”) 

В него се посочват училища, профили, специалности. Подреждат се 

реда, в който ги желаете . Може да се посочат неограничен брой желания. 

 - Копие от удостоверението за завършен 7. клас. Представя се 

и оригиналът за сверяване. 

Удостоверението за завършен седми клас се издава от училището, в 

което се обучава ученикът. В него се посочват годишните оценки от 

задължителната подготовка. 

- Копие на медицинско свидетелство. То е нужно ако 

ученикът кандидатства за професионални гимназии и профил „Изкуства”. 

- Служебна бележка с оценките – този документ се прилага 

ако седмокласникът кандидатсва в друг регион. 

 Срокът, в който се подават тези документи за участие в I етап на 

класиране е от 16 юни до 19 юни 2015г. вкл. 

 

Какво трябва да се направи след обявяване на списъците с приетите 

на I етап? 

Списъците с приетите ученици ще бъде обявен до 25 юни 2015г. 

Може да се провери на същите сайтове:  

www.mon.bg 

www.rio-varna.bg 

Резултатите от обявения прием  могат да бъдат: 

 Ученикът да е приет по първо желание 

 Ученикът да приет по второ или следващо желание 

 Ученикът да не е приет никъде 

 

Какво трябва да се направи във всеки един от тези случаи? 

 Ако седмокласникът е приет по първо желание се записва в 

училището, в което е приет в срок от 26 юни до 30 юни 2015г. 

 Ако е приет по второ или следващо желание има две възможности: 

1)  Записва се в училището в което е приет в срок от 26 юни до 

30 юни 2015г. 

ИЛИ 

http://www.mon.bg/


1) Не се записва в училището, в което е приет. Подава 

заявление за участие във втория етап (образец 3) от 

класирането в срок от 26 юни до 30 юни 2015г. 

В заявлението за II етап не се пренареждат желанията! Резултатът от 

втория етап на класиране е преминаване на по-предно желание или 

класиране на мястото си от първи етап. 

 Ако ученикът не е приет никъде, той участва в следващото класиране 

без да подава заявление. 

 

Следващи стъпки: 

 Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап – 3 юли 2015г 

 Записване – от 6 до 8 юли 2015г. 

 Подаване на документи за III етап на класиране от 10 до 14 юли 

2015г. В заявлението (обазец 2) се посочват само тези училища в които има 

обявени свободни места. 

 Обявяване на списъците с приетите ученици на III етап – 16 юли 

2015г. 

Записване след III етап – от 17 до 20 юли 2015г. 

 


