
НВО VІІ КЛАС 

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА 

Участват всички ученици в VІІ клас в дневна, 
индивидуална и комбинирана форма на 
обучение.  

Изпитите по БЕЛ и по математика включват 2 
модула и се провеждат под формата на тест  

Максимален брой точки – 100 

 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 21.05.2018 г. 

 I модул (25 задачи за време 60 минути) – 65 т. 

 II модул (преразказ на неизучаван текст с дидактическа задача за време 90 
минути) – 35 т. 

 МАТЕМАТИКА – 23.05.2018 г.  

 I модул (16 задачи с избираем отговор + 4 задачи със свободен отговор за 
време 60 минути) – 65 т. 

 II модул (2 практико-приложни задачи + 2 задачи с обоснован отговор за 
време 90 минути) – 35 т. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

o Всеки ученик ги полага в училището, в което се обучава, на 
21.05.2018 г. и на 23.05.2018 г. Начало на изпитите – 10.00 часа 

o Резултатите се вписват като текуща оценка  

o Изпитът за проверка на способностите по музика е устен и 
практически в два компонента с продължителност не по-малко от 
10 мин. за ученик и се полага по график в СУ “Любен Каравелов”, 

гр. Пловдив, на 04.06.2018 г. начален час – 09.00 ч. 

o Изпитът за проверка на способностите по ФВС е практически в два модула с 
продължителност 2 + 1 астрономически часа и се полага в СУ „Проф. д-р. 
Асен Златаров“, гр. Първомай и СУ „Петко Р. Славейков“, гр. Кричим по 
график на 05.06-06.06.2018 г. начален час – 09.00 ч. 

o Оценката за първия модул се изразява с качествен и с количествен показател 
и с брой точки; за втория модул – само с брой точки; общо за изпита НВО – в 
точки като сбор от двата модула  

VІІ КЛАС 



o Всеки ученик, завършил успешно 7 клас, има право да участва в приема в 8 
клас в неспециализираните училища по държавен план прием, независимо 
дали се е явил на НВО по БЕЛ и математика, с изключение на приема по 
профили „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“, за които 
задължително се изисква успешно положен изпит за проверка на 
способностите. 

o Всеки ученик решава дали да работи по втория модул в деня на изпита. 

o За полагане на изпитите по БЕЛ и по математика учениците НЕ подават  
заявление 

o Заявление до началника на РУО – Пловдив за полагане на изпит за проверка 
на способностите (музика и физическо възпитание и спорт) се подава в 
училището, където ученикът се обучава в 7 клас, от 14.05.2018 г. до 
18.05.2018 г.  

o За полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание 
и спорт, към заявлението се прилага копие на застрахователна полица 
„Злополука“ за дните на изпита. 

o Директорът на училището, в което се обучава ученикът, организира 
приемането на заявленията за полагане на изпит за проверка на 
способностите, регистрира ги в дневника за входяща/изходяща 
кореспонденция и ги предава на началника на РУО с опис, приложение към 
писмо, което се регистрира в РУО. До 22.05.2018 г. получава от РУО 
служебна бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите за 
проверка на способностите за всеки ученик, който е заявил желание да 
полага изпити за проверка на способностите. 

o БАЛООБРАЗУВАНЕ 

o за профилите без изпит за проверка на 
способностите: 

• общо 500 максимален брой точки 

• от тях 100 - два предмета от свидетелство за основно 
образование, изучавани в раздел А (ЗП) в точки  

• задължителни елементи - НВО БЕЛ и НВО 
Математика (по 1, по 2 или по 3) (300-400) 

• елементи по решение на ПС – резултати от национален/областен кръг на 
олимпиади по предмети, по които няма НВО 



• I, II или III място на национален кръг на олимпиада по БЕЛ/М/ЧЕ = 
максимален резултат от НВО 

o за профилите с изпит за проверка на способностите: 

• 100 точки  от два предмета от свидетелство за основно образование, 
изучавани в раздел А (задължителна подготовка) в точки по скала 

• задължителни елементи – НВО-БЕЛ и НВО-Математика (по 1) (200 точки) 

• ИПС (по 2)  

• I, II или III място на първенства по ФВС = максимален резултат от ИПС 

• При равен бал – сбора на оценките от балообразуващите в точки по скала 

• При равен бал – средноаритметичната стойност от оценките от БЕЛ, ЧЕ, М, 
ИЦ, ГИ, БЗО, ФА, ХООС от раздел А (ЗП), превърнати в точки (Н11) 

• При равен бал – над държавния план-прием 

 

Център за прием на документи на ученици с 
хронични заболявания, с физически и 
сензорни увреждания и от домове за 

отглеждане и възпитание на деца, лишени 
от родителска грижа 

 Пловдив: 

  Национална търговска гимназия, бул.“Руски” № 50 

 Работно време на центъра: от 9.00 до13.00 и от 13.30 до 17.00 ч. 

 Документи се приемат всеки работен ден от 3 до 21 май. 

Центрове за подаване на документи за участие в първо и трето класиране за 
прием на ученици в VІІІ клас: /с изключение на профил „Физическо 

възпитание и спорт“/ 

 Пловдив:  

СУ “Св. Климент Охридски”, бул. 
“Васил Априлов” №5 

СУ “Пейо Кр. Яворов”, бул. 
“България” №136 

СУ “Цар Симеон Велики”, ул. “Лука 
Касъров” №13  

СУ “Св. Софроний Врачански”, ж.к. 
“Тракия”, ул. „Съединение“ №53 

СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27 



  
Изпитни комплекти за учениците 

• Голям хартиен плик, в който се запечатват изпитните работи; 

• Среден по големина хартиен плик, в който се запечатва листа за отговори 
след приключване на работата по първия модул; 

• Малък бял хартиен плик, в който се запечатва идентификационната бланка 
на ученика; 

• 3 листа за чернова, подпечатани с печата на РУО - Пловдив; 

• Лист за отговори за първия модул с идентификационната бланка; 

• Лист за свободни отговори за втори модул; 

• Лист с формули по математика; 

• Тест, текст за преразказ по БЕЛ 

ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕ, В КОEТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА 
ОБУЧЕНИЕ В VІІ КЛАС 

• Предоставя на всеки ученик до 16.05.2018 г. служебна бележка по образец за 
мястото на явяване на изпитите чрез тест по БЕЛ, математика и проверка на 
способностите; 

• Служебните бележки са с изходящи номера и се дават срещу подпис на 
ученика върху копието, което остава в класьора към изходящия дневник; 

• Контролира допускането в сградата на учениците с документ за самоличност 
и служебна бележка и заемането на местата им в изпитната зала до 9,45 часа; 

• Предоставя на всеки ученик служебна бележка с резултатите от изпитите 
чрез тест, генерирана от програмния продукт – 13.06 до 19.07.2018 г.; 

• Служебните бележки са с изходящи номера и се дават срещу подпис на 
ученика върху копието, което остава в класьора към изходящия дневник. 

• При издаване на дубликат върху оригинала се поставя текст “ДУБЛИКАТ”; 

• Не публикува на сайта на училището и не коментира пред медии 
резултати от изпитите, изпитни тестове и отговори и статистика, без 
разрешение на пресцентъра на МОН; 



• Издава и предоставя на учениците, завършили успешно 7 клас, свидетелство 
за основно образование на 19.06.2018г. до 12.00 часа и раздаването им на 
учениците същия ден. 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО 

• В приема по общия ред участват всички ученици, които успешно са 
завършили основно образование (по желание само за учениците, приети вече 
в специализираните училища), както и лица, които не са по-възрастни от 17 
години, навършвани в годината на кандидатстване;  

• Подават се по избор - електронно или на хартиен носител; 

• Подава се само едно заявление; 

• При електронно подаване – входящ номер и ПИК, декларация от родител, 
която се попълва в системата; 

• При електронно подаване на заявление за прием в специалности от професии 
– и сканирано копие на медицинско удостоверение 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


