
ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  

И ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД СЕДМИ КЛАС 

КОГА КАКВО КЪДЕ ЗАЩО 
05-10. май Подаване на 

заявления за 
полагане на изпит 
за проверка на 
способностите 

В 26 СУ – при 
директора, след 
предварително 
платена в банка 
такса 

Само ако 
кандидатствате с 
изпит по музика, 
рисуване или спорт. 

До 12. май Получаване на 
служебна бележка 
за разпределение 
по зали 

В 26 СУ от 
класния р-тел 

С тази бележка се 
влиза в училищата, в 
които ще се полагат 
изпитите по БЕЛ, 
математика и 
изкуства. 

19. май Изпит по БЕЛ В определеното 
училище, в 9,30 
ч. с бележник, 
лична карта, 
служебна 
бележка, сини 
химикалки 

Задължително е. 
Може да се явите 
само на теста, а може 
и на втория модул, 
което ще повиши 
успеха ви. 

22. май Изпит по 
математика 

В определеното 
училище, в 9,30 
ч. с бележник, 
лична карта, 
служебна 
бележка, сини 
химикалки, 
молив, гума, 
линия, пергел, 
транспортир 

Задължително е. 
Може да се явите 
само на теста, а може 
и на втория модул, 
което ще повиши 
успеха ви. 

До 05. 
юни  

Обявяване на 
резултатите  

В Интернет с 
входящ номер и 
ЕГН 

Разбирате точките 
от приемните 
изпити. 

12 юни -
13 юли 

Получаване на 
служебна бележка 
с резултатите 

В 26 СУ от 
класния р-тел 

С тази бележка ще се 
кандидатства в 
училището-гнездо. 

16-22. 
юни 

Подаване на 
документи за 
първо класиране. 
Подредете 
паралелките  от 
най-желаната към 
най-нежеланата. 
Няма 

В училище-
гнездо по избор 

Това е начинът да се 
кандидатства за по-
голямата част от 
профилираните и 
професионалните 
училища, 
включително за  
26 СУ. 



ограничения. 
27. юни Обявяване на 

резултати от 
първо класиране 

В училището-
гнездо или в 
Интернет 

Така разбирате дали 
и къде са ви приели. 

28 - 30. 
юни  

Записване или 
подаване на 
заявление за 
второ класиране 

В училището, в 
което сте приети, 
с оригинала на 
свидетелството 
за основно 
образование. 

Ако не отидете, 
мястото ви се губи. 
Ако се запишете, не 
правите повече 
нищо.  

04. юли Обявяване на 
второ класиране 

В училището-
гнездо или в 
Интернет 

Така разбирате къде 
сте приет. Може да се 
придвижите към по-
предно желание или 
да останете на 
същото място. 

05-07. 
юли 

Записване на 
приетите ученици 
на втори етап 

В училището, в 
което сте приети, 
с оригинала на 
свидетелството 
за основно 
образование. 

Ако не отидете, 
мястото ви се губи. 

10.юли Обявяване на 
свободни места за 
трето класиране 

В училището-
гнездо или в 
Интернет 

Виждате какво 
остава за 
пренареждане на 
желанията. 

11-13. 
юли 

Подаване на нови 
заявления за 
трето класиране  

В училището-
гнездо 

Можете да 
пренаредите 
желанията си според 
това какви свободни 
места са останали. 

17. юли Обявяване на 
резултати от трето 
класиране 

В училището-
гнездо или в 
Интернет  

Така разбирате къде 
са ви приели. 

18-19. 
юли 

Записване на 
учениците след 
трето класиране 

В училището, 
където сте 
приети 

Ако не отидете, 
мястото ви се губи 

21.юли Обявяване на 
незаетите места 
след трети етап 

В училището-
гнездо или в 
Интернет 

Можете да 
кандидатствате там 
директно 

До 04. 
септември 

Попълване на 
незаети места 

В училищата, 
където има 
такива 

Ако прецените, че 
имате шанс да 
бъдете приет там. 

Във всеки един момент можете да изтеглите документите си 
от училището, в което сте се записали. Така освобождавате място 
за следващите. 

 


