
КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VІІ КЛАС 
ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ 

(за учениците, завършващи VІІ клас в ППМГ – Бургас през 2016/2017 учебна година) 

 

I. УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И 

НЕПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ И В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ БУРГАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018  ГОДИНА  

Подробна информация: в сайта на РУО – Бургас  

 – Прием на ученици 

 – След завършен VІІ клас 

 – Заповед прием след VII клас в училищата от област Бургас за учебната 2017/2018 година 

 
 

II. ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ за прием в VІІІ клас са: 

 ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – задължителен за всички ученици 

Дата на провеждане –  19.05.2017 г. 

Място на провеждане – ППМГ 

Начален час – 10.00 часа 

 ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА – задължителен за всички ученици 

Дата на провеждане –  22.05.2017 г. 

Място на провеждане – ППМГ 

Начален час – 10.00 часа 

 ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ – необходим само за някои конкретни 

паралелки  

 По ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 02.06.2017 г. 

 По МУЗИКА – 05.06.2017 г. 

 По СПОРТ – 31.05-01.06.2017 г. 

 Място на провеждане – ще бъде написано в служебната бележка 

ВАЖНО!!! САМО, ако ученикът ще се явява на изпит за проверка на способностите подава 

заявление (по образец), в ППМГ, в срок от 05.05. до 10.05.2017 г. 

 

ЗА ВСЕКИ ПРИЕМЕН ИЗПИТ КАНДИДАТИТЕ СА ДЛЪЖНИ: 

 Да се явят в посоченото в служебната бележка училище до 9.30 часа; 

 Да представят документ за самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото 

за полагане на приемните изпити. 

 За приемния изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА учениците носят и 

ползват син химикал. 

 За приемния изпит по МАТЕМАТИКА учениците носят и ползват: син химикал, линия, 

пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума. 

 Приемните изпити са анонимни и учениците не поставят знаци, които могат да 

нарушат анонимността на изпитната работа. 

 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ще бъдат обявени в ППМГ и на 

сайта на РУО – Бургас   www.rioburgas.org , както следва: 

 От изпитите по български език и литература и по математика - до 05.06.2017 г.  

 От изпитите за проверка на способностите – до 09.06.2017 год. 

 ОЦЕНКИТЕ ОТ ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ СА ОКОНЧАТЕЛНИ. 

http://www.rioburgas.org/


НАЧИНЪТ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ ЗА КЛАСИРАНЕ е упоменат в: 

 – Прием на ученици 

 – След завършен VІІ клас 

 – Заповед прием след VII клас в училищата от област Бургас за учебната 2017/2018 година 

ЗА ВСИЧКИ ПРОФИЛИ В ППМГ той се образува като сбор от: 

 Точките, получени на теста по български език и литература; 

 Утроения брой точки от теста по математика;  

 Оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки; 

 Оценката по математика ЗП от свидетелството за основно образование, превърната по скала 

в точки 

Оценката от свидетелството за основно образование се превръща в точки съгласно чл.9, 

ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците, т.е.: 

(10) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, се налага  

превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на 

образование, се прилага следната скала: 

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. 
 

III. ВАЖДИ ДАТИ, които родителят трябва да проследи: 

 ВСЕКИ УЧЕНИК В ПЕРИОДА на 18.05.2017 г. ЩЕ ПОЛУЧИ ОТ ППМГ, 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА, УДОСТОВЕРЯВАЩА МЯСТОТО ЗА ПОЛАГАНЕ НА 

ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ. 

 НА 15.06.2017 г. ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ  ЩЕ ПОЛУЧАТ ОТ ППМГ (родителска среща): 

 СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ 

 СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 БЕЛЕЖНИК 

IV. УЧАСТИЕ В ПРИЕМА на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на 

дейностите в училищното образование   

1. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 

От 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г. (вкл.) кандидатите подават заявление за участие в първи етап на 

класиране в следните училища (гнезда): 

 – Прием на ученици 

 – След завършен VІІ клас 

 – Заповед – училища гнезда 

ОУ “П. Р. Славейков”, гр. Бургас 

ОУ ”Княз Борис І”, гр. Бургас 

ОУ “Св. Климент Охридски”, гр. Бургас, к-с “Зорница” 

ОУ “Елин Пелин”, гр. Бургас, к-с “М. Рудник” 

ОУ “Антон Страшимиров”, гр. Бургас, к-с “Славейков” 

Забележка:   Това заявление важи и за първи и за втори етап на класиране. 

ВАЖНО!!! При попълване на заявлението подредбата на профилите, т.е. паралелките, 

за които кандидатства ученикът, се извършва по реда на предпочитанието им, т.е. най-

силното желание се поставя на първо място, след него второто, третото и т.н. Няма 

ограничение в броя на желанията,  могат да бъдат изброени (посочени) абсолютно всички 

възможности. Обърнете внимание, че всеки профил или специалност от професия (дори и да 

са в едно и също  училище) се брои за отделно желание. Например, в ППМГ трите профила 

„Математически“, „Природни науки“ и „Софтуерни и хардуерни науки“ са три различни 

желания, съответстват им три различни кода и ако ученикът желае да кандидатства и за 

трите трябва да ги изреди  поотделно в списъка с желанията си. 



2. КЛАСИРАНЕ  

Класирането се извършва по низходящ ред и в зависимост от бала и реда на посочените желания 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. Приетите, но незаписали се в срок ученици освобождават местата, на които са 

класирани. 
 

3. ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА 

КЛАСИРАНЕ – в училищата гнезда и в сайта на РУО – Бургас www.rioburgas.org  –  до 

27.06.2017 г. 

 

4. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 

ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ  –  

от 28.06. до 30.06.2017 г. вкл. 

Всеки ученик, класиран на първи етап, е длъжен да отиде в училището, в което е класиран.  

o Ако е приет по първо желание трябва да се запише, в противен случай губи мястото си 

и ще може да участва чак в трето класиране с ново заявление, в което подрежда желанията си 

съобразно останалите незаети места.  

o Ако кандидатът е приет по второ или следващо желание, но желае да участва във втори 

етап на класирането (т.е. да се бори за класиране на по-предна позиция на желанията си), подава 

заявление за участие във втори етап на класирането, без да има право да пренарежда желанията си, 

като запазва мястото си от първо класиране. 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ СЕ ПОДАВА В УЧИЛИЩЕТО, КЪДЕТО 

УЧЕНИКЪТ Е ПРИЕТ. 

Учениците, които не са приети на първо класиране АВТОМАТИЧНО участват във втория 

етап на класиране. 

 

5. ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА 

КЛАСИРАНЕ – в училищата гнезда и в сайта на РУО – Бургас www.rioburgas.org  –  до 

04.07.2017 г. 

Приетите на втори етап на класиране ученици трябва да се запишат в училищата, в които са 

класирани от 05.07. до 07.07.2017 г., в противен случай губят мястото си и трябва да участват в 

трети етап. 

 

6. ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА 

СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ    до 10.07.2017 г. 

 

7. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ  

Заявления за участие в трети етап на класиране се подават отново в училищата гнезда – от 

11.07 до 13.07.2017 г. Кандидатът има право да пренареди желанията си, съобразно 

обявените незаети места след втория етап на класиране. 

До 17.07.2017 г. се обявяват списъците с приетите на трети етап на класиране.  

Приетите ученици трябва да се запишат от 18.07. до 19.07.2017 г. вкл. 

8. ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД III ЕТАП НА 

КЛАСИРАНЕ се обявяват до 21.07.2017 г.  

Информацията за незаетите места след трето класиране ще бъде изнесена в училищата 

„ГНЕЗДА” и на сайта НА РУО – БУРГАС  www.rioburgas.org 

 

http://www.rioburgas.org/
http://www.rioburgas.org/
http://www.rioburgas.org/


V. ЗА УЧЕНИЦИТЕ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, с физически и сензорни увреждания, 

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

в приемни семейства. 

Срок за подаване на документи: 03.05. – 19.05.2017 г. (всеки работен ден). 

Подробна информация: сайта на РИО Бургас 

 – Прием на ученици 

 – След завършен VІІ клас 

 – Прием на ученици с хронични заболявания 

 

VI. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ получават само учениците, които напускат 

ППМГ. Удостоверението за преместване се издава след входирано заявление от страна на родител 

на ученика. 

 

 

 

УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВОТО   

И  УЧИТЕЛСКИЯТ  КОЛЕКТИВ   

НА  ППМГ“АКАД. Н. ОБРЕШКОВ“   

ПОЖЕЛАВАТ  НА  КАНДИДАТГИМНАЗИСТИТЕ 

УСПЕХ   

НА  ПРЕДСТОЯЩИТЕ  ИМ  ИЗПИТИ 

 


