
График 

на дейностите по провежданено на  НВО и изпити VІІ клас  2019 г. 

 Вид дейност  
1 Подаване на заявления за полагане на изпит за проверка на 

способностите/изобразително, музика, спорт,.и чужд език 

/ заявленията се подават в  ОУ „Елин Пелин“ Бургас 

03-05.06.2019 

2 Обявяване на списъци с разпределението по училища и зали 

за проверка на способностите/ по т.1/. Уведомяване на 

учениците 

До 18.06. 2019 

3 Провеждане на тестове по БЕЛ и Математика 

В деня на изпитите учениците носят: 

Служебна бележка за изпита/ ще се предоставят от 

училище /, ученическа карта, химикали черни поне 2 

еднакви/ 

Чертожни инструменти, гума, 2 молива. 

17.06.2019  БЕЛ 

19.06.2019  Мат. 

21.06. 2019 Англ. 

Да се явят в 8:15ч 

в двора на ОУ 

„Елин Пелин“ 

4 Обявяване на резултатите от изпитите До 27.06. 2019 

5 Провеждане на изпитите за проверка на способностите 

Изобразително изкуство 

Музика 

Спорт 

 

20.06.2019 

24.06.2019 

25.06 и 26.06. 2019 

6 Обявяване на резултатите от изпита за проверка на 

способностите/ по № 5  от графика/ 
До 27.06. 2019 

7 Получаване на служебни бележки от училището  с 

резултатите от положените изпити  
До 02.07.2019  

8 Подаване на документи  в училище за участие в приема 

/Документите се подават в училището, където учи ученика/ 
Заявление за участие в I класиране (предоставя се от училище  )  

Копие от свидетелство за завършено основно образование/  

представя се и оригиналът за сверяване./  

Копие на медицинско свидетелство. /за професионални 

гимназии и профил „Изкуства”.  

Служебна бележка с оценките – този документ се прилага, ако 

седмокласникът кандидатсва в друг регион 

От 03.07 до 05.07. 

9 Обявяване на Списъци  на приетите на І етап До 11.07 2019. 

10 Записване по училища или подаване на заявления за ІІ етап 

на класиране в приетото училище/ запазва се мястото от І/ 

Не се пренареждат желанията 

До  16.07. 2019 

11 Обявяване на списъци на приети на ІІ етап До 18.07.2019 

12 Записване на приетите ІІ етап по училища До 22.07.2019 

13 Обявяване на незаетите места след ІІ етап  23.07.2019 

14 Подаване на документи за ІІІ етап в ОУ „Елин Пелин“  

Не се запазва мястото от класирането на І и ІІ етап. Може да 

се пренаредят желанията 

От 24 и  25.07. 

2019 

15 Обявяване на приетите  ІІІ етап 29.07.2019 

16 Записване на приетите на ІІІ етап 31.07.2019 

17 Обявяванена  на незаетите места след ІІІ класиране 01.08.2019 

18 Попълване на незаетите места след ІІІ етап До 10.09. 2019 



/определят се от директорите на училищата 

Приемане на документи за насочване  на ученици със СОП или хронични заболявания  
03.05.2018г. – 21.05.2018г. 
Записване на насочените ученици  със СОП или хронични заболявания се записват в приетото 
училището в срок до 19.06.2018г. до 15.00 ч. 


