
СЪГЛАСНО НАРЕДБА 
№10/01.09.2016 Г.



2. СУ





1.Изобразително изкуство-21 юни 2021 г.

2.Музик -22 юни 2021 г.

3.Спорт- 23/24 юни 2021 г.





Учебен
предмет

дата формат Врем
е
траен
е

Вре
ме
трае
не
СОП

Българс
ки  език 
и  
литерату
ра

16 юни
2021 г.

Част 1.
25 задачи от три вида:
• 18 със структуриран отговор
• 6 с кратък свободен отговор
• 1 с разширен свободен отговор

60
мин.

+ 30
мин.

Част 2.
Създаване на текст 
(преразказ с  дидактическа
задача)

90
мин.

+ 50
мин.

Математика 18 юни
2021 г.

Част 1.
20 задачи от два вида:
• 18 със структуриран отговор
• 2 с кратък  свободен отговор

60
мин.

+ 30
мин.

Част 2.
• 3 задачи с разширен свободен

отговор

90
мин.

+ 50
мин.





Получаване на служебна 
бележка с оценките от 
изпитите за проверка на 
способностите до 1 юли 2021 г.
Къде - 2. СУ



Обявяване на резултатите 
от изпитите за проверка на 
способностите до 25 юни
2021 г.

Къде – онлайн / 2. СУ









ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Подаване на документи за участие в прием 
за първи етап на класиране

От 05  до 07 юли 2021 г. вкл.
Къде – онлайн

2. СУ



Обявяване на списъци с приетите 
ученици на първи етап на класиране
до 13 юли 2021 г. вкл.

Къде – онлайн

2. СУ



 Записване на приетите ученици на 
първи етап на класиране или подаване на 
заявление за участие на втори етап на 
класиране.

 ДО 16 ЮЛИ 2021 г. включително
 Къде? В училището където е приет на 

първо класиране



 1. Обявяване на списъците с 
приетите ученици на втори етап на 
класиране

 -до 20 юли 2021 г.

 2. Записване на приетите ученици-
до 22 юли 2021 включително



 ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ 
УЧЕНИЦИ И БРОЯТ НА НЕЗАЕТИТЕ 
МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА 
КЛАСИРАНЕ

 23 юли 2021 г.



 ПОДАВАНЕ  НА  ДОКУМЕНТИ  ЗА 
УЧАСТИЕ  В  ТРЕТИ  ЕТАП  НА 
КЛАСИРАНЕ

 26-27 ЮЛИ 2021 г.



 1.Обявяване на списъците с приетите 
ученици на трети етап на класиране

 29 юли 2021 г.

 2.Записване на приетите ученици на трети 
етап на класиране

 30 юли 2021 г.



 Обявяване на записалите се ученици и броят 
на незаетите места след трети етап на 
класиране

 02 август 2021 г.



 Какво трябва да знам за НВО и 
етапите по приема в 8 клас?





Изпитите по БЕЛ и математика се
провеждат в училището, където се
обучава ученикът в VII клас.

Какво носят и ползват за изпита учениците?
По български език и литература и Математика
– черен химикал.

По математика – линия, пергел, транспортир, 
молив, триъгълник, гума, черен химикал.



 Учениците, класирани на първо, второ и трето
място на националните кръгове на олимпиадата
по български език и литература, на олимпиадата
по математика и/или на олимпиадата по
допълнителен учебен предмет, имат право да
участват в класирането с максимален резултат
вместо резултата от националното външно
оценяване по съответните учебни предмети.



 Какви са етапите на приемната
кампания: класирания и необходими
документи?

 За явяването на изпитите по български език и 
литература и математика не се подават
заявления.

 Всеки ученик ще получи служебна бележка, в 
която е посочено точно определено място за
провеждане на изпита. 

 Всеки кандидат-гимназист трябва да носи със
себе си документ за самоличност и 
служебната бележка с неговия уникален
входящ номер, в която се удостоверява къде ще
се проведе изпитът.



 Ние, от 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“, 
съветваме да се огледат и проучат
внимателно предпочитаните от Вас
училища, да се сравняват паралелките с 
подобен профил от различни училища, да се
прецени комфортът откъм удобен транспорт, 
квартал, материална база и др. – все пак
Вашето дете ще учи там пет години. 
Проучването на предпочитаното от Вас
училище трябва да е задълбочено и е 
необходимо да му отделите нужното време. 



 Попълването на заявлението е онлайн ,трябва да
се извърши много внимателно, четливо и добре
обмислено. Подредбата на училищата (по профили, 
професии и специалности) трябва да се
осъществи от най-желаните към по-малко
желаните, независимо от резултатите на
изпитите, тъй като всяка година балът варира за
конкретните паралелки. 



 Веднъж попълнено и подадено, заявлението за
класиране не може да се променя до второ
класиране включително – а това е моментът, в 
който приключва кандидатстването за огромен
брой седмокласници.



 Трябва да обърнете внимание, че в заявленията се
посочват конкретни паралелки от съответното
училище и е необходимо да изпишете
предпочитаната паралелка със съответния номер и 
точно, както е посочена в сайта на МОН. 

 Обявяване на списъците с приетите ученици на
първи етап на класиране е до 13. юли.2021 г. 



 Първият етап на записване е  до 16.07.2021 г. 
На първия етап на класирането, ако ученикът
харесва паралелката, в която е класиран, 
трябва да се запише.

 Учениците, които не са удовлетворени от
класирането си на първи етап, трябва да
подадат в училището, в което са
класирани, заявление за участие във
втория етап от класирането.



 Желанията не се пренареждат и кандидатът
може да се класира на втория етап на по-
предно желание. 

 След излизане на второто класиране, ако няма
възможности за по-предно класиране, кандидатът
остава на мястото си от първия етап на
класирането и трябва да се запише. 

 Ако ученикът е минал на по-предно свое желание, 
следва да се запише в приемащото училище.



 Учениците, които не са приети на първо
класиране в нито една избрана от него
паралелка, участват автоматично във второ
класиране, като не подават никакви
документи.

 Обявяването на списъците с приетите ученици
на втори етап на класиране е до 20 юли 2021 г., 
а записване на приетите ученици на втори етап
на класиране е в срок до 22 юли 2021 г.





 За неуспелите да се класират и 
неудовлетворени от втория етап на
класирането и незаписали се (или отписали
се от училището, в което са приети на второ
класиране) ученици съществува
възможност за участие в трети етап на
класиране. 26-27 юли 2021 г.



 Желанията могат да се подредят отново, 
съобразно останалите свободни места и 
резултатите от изпитите на кандидата.

 Важно е да се знае, че в този случай ученикът не
запазва мястото си в училището, в което е 
приет на второ класиране (за разлика от първо
към второ класиране, при което или се запазва
мястото или се преминава в паралелка от по-
предно желаниe.



 Какви са необходимите документи за
записване?

 Необходимите документи за записване се
определят от всяко училище, като в повечето
случаи се изискват: 

 1.Оригинално удостоверение за завършен 7. клас
и едно негово копие.

 2.Копие от акта за раждане /носи се и оригиналът
за сверяване/ и служебна бележка с оценките от
приемния изпит по български език и математика
за 7. клас, 

 3.Заявление, Медицински картон и др.



2. СУ „Акад. Емилиян Станев
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