
Кандидатстване след 

завършен VII клас 

Важни дати, съвети и препоръки 



Важни дати 

• От 14 до 18 май 2018 вкл. година се подават заявления за полагане на изпит/и 

за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и 

физическо възпитание и спорт. Заявленията за изпити по изобразително 

изкуство и музика се подават в деловодството на СУ „Любен Каравелов“, а по 

физическо възпитание и спорт – в избраното училище. 

• До 22 май излизат списъци с разпределението на учениците, които ще се 

явяват на изпити за проверка на способностите. 

• Има училища към Министерство на културата и Министерството на младежта 

и спорта и в тях се кандидатства по специфични наредби, а не по общия ред. 



Национално външно оценяване 

• НВО по Български език и литература – 21 май 2018 година от 10.00 часа 

• Учениците трябва да си носят документ за самоличност, служебна бележка и 

син химикал 

• Работата по първи модул е в рамките на 60 минути, а по втори модул – 90 

минути 

• Препоръчително е всеки ученик да работи и по втория модул, понеже така 

многократно се повишава шанса му да бъде приет в предпочитаното училище 



НВО по Български език и литература 

• Първият модул съдържа 25 задачи по български език и по литература. 

Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности 

за отговор, от които само един е правилен, и с кратък свободен отговор. 

• Максимален брой точки – 65 

• Вторият модул е създаване на преразказ върху неизучаван художествен 

текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача. 

• Максимален брой точки – 35 



НВО по Математика 

• Ще се проведе от 10.00 часа на 23 май 2018 година 

• Учениците трябва да си носят документ за самоличност, служебна бележка и син 
химикал. 

• Работата по първи модул е в рамките на 60 минути, а по втори модул – 90 минути 

• Първият модул съдържа 20 задачи по математика. Задачите са два вида: 

16 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от 
които само един е правилен 

4 задачи със свободен отговор (числов, символен или словесен) 

• Максимален брой точки – 65 

 

 



НВО по Математика 

• Вторият модул се състои от 4 задачи, от които: 

2 задачи с практико-приложен характер – от учениците се изисква да 

напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение; 

2 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и 

аргументират изпълнението на определена дидактическа задача с 

аналитико-синтетичен характер. 

• Максимален брой точки – 35 



Резултати 

• До 06 юни 2018 година ще бъдат обявени резултатите от националните 

външни оценявания по БЕЛ и Математика 

• До 11 юни 2018 година ще бъдат обявени и резултатите от проведените между 

01 юни  и 06 юни изпити за проверка на способностите по музика, 

изобразително изкуство и спорт. 

• Между 13.06 и 19.07.2018 вкл. година всеки ученик може да получи своята 

служебна бележка с резултатите от изпитите 

• Искрено вярваме, че резултатите на нашите ученици ще бъдат много добри 



Свидетелства за завършено основно 

образование 

• Свидетелствата ще бъдат готови до 15.06.2018 година 

• Ще бъдат сканирани и качени в онлайн система, която ще съпътства 

целия процес на кандидатстване след завършен VII клас 

• След това всеки ученик срещу подпис ще получи своето свидетелство 

за завършено основно образование, като трябва старателно да го 

съхранява 

 



Кандидатстване 

• От 20 до 26 юни 2018 година се подават документи за участие в първо 
класиране. Подаването на документите се извършва в СУ “Любен Каравелов”- 
Несебър. 

• Обявяване на списъците с приетите ученици на първия етап на класиране- до 
03.07.2018 год. 

• Записване на учениците, приети на първо класиране или подаване на заявление 
за участие във втори етап на класирането в училището, където са приети  от 
04.07 – 06.07.2018 вкл- година 

• Обявяване на приетите ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 год. 

• Записване на учениците, приети на второ класиране 13.07 – 17.07.2018 год. вкл. 

 



Кандидатстване 

• Подаване на документи за трети етап на класиране 11.07 – 13.07.2017 

година 

• Обявяване на приетите ученици на трети етап на класиране до 

17.07.2017 година 

• Записване на учениците, приети на трето класиране 18.07 – 19.07.2017 

година 

• Попълване на незаетите места след трето класиране и записване на 

ученици - до 04.09.2017 година 



Изчисляване на състезателен бал за 

кандидатстване 

• Оценките по два общообразователни предмета от свидетелството за VII клас, 

превърнати в точки + резултатите от НВО по БЕЛ и Математика, умножени 

до достигане на максимално 400 точки 

• Отличен (6) е равен на 50 точки; Много добър (5) – 39 точки; Добър (4) – 26 

точки и Среден (3) – 15 точки 

• Пример: за паралелка с профил „Чужди езици“ в СУ „Любен Каравелов“ се 

вземат оценките по български език и литература и първи чужд език от 

свидетелството за основно образование + удвоените точки от НВО по БЕЛ + 

удвоените точки от НВО по Математика = на максимален бал 500 точки 



Изчисляване на бала 

• Втори пример: за паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 
в СУ „Любен Каравелов“ се вземат оценките по български език и 
литература и математика от свидетелството за основно образование + 
удвоените точки от НВО по БЕЛ + удвоените точки от НВО по 
Математика = на максимален бал 500 точки 

• Последен пример: за паралелка с профил „Предприемачество“ в СУ 
„Любен Каравелов“ се вземат оценките по информационни 
технологии и  по чужд език от свидетелството за основно образование 
+ удвоените точки от НВО по БЕЛ + удвоените точки от НВО по 
Математика = на максимален бал 500 точки 

 



Съвети и препоръки 

• При подаване на документите много е важна поредността на 

подадените желания, тъй като класирането се извършва на тази база. 

• ВАЖНО! Всеки ученик ще има възможност да подреди само веднъж 

своите желания за участие в класирането след VII клас и по тази 

причина трябва внимателно да провери въведените в онлайн системата 

данни или написаното в хартиеното заявление! 



Съвети и препоръки 

• За да не остане ученикът извън общото класиране, например ако е 
посочил само училища или паралелки с по-висок бал от неговия, е 
препоръчително да се застрахова и да посочи поне две – три паралелки 
с по-нисък бал или с по-ниска популярност. 

• Съветваме Ви всеки наш ученик, който има интереси в областта 
на чуждите езици , информационните технологии или 
предприемачеството да посочи като свое желание обявените 
паралелки в нашето училище. Нека вървим заедно по пътя към 
успеха! 



Благодаря Ви за вниманието! 


