
 

     

     

     

            

            

Кандидатстване след 7. клас 

Уважаеми ученици и родители, 

Oт 10.06.2015 г. до 14.07.2015 г. учениците получават служебна бележка с резултатите от 

приемните изпити от училището, в което учат. Оригиналът на служебната бележка е необходима 

при подаване на заявлението за участие в класиране. 

АКОАКОАКОАКО    СТЕСТЕСТЕСТЕ    СЕСЕСЕСЕ    ПРЕДСТАВИЛИПРЕДСТАВИЛИПРЕДСТАВИЛИПРЕДСТАВИЛИ    УСПЕШНОУСПЕШНОУСПЕШНОУСПЕШНО    НАНАНАНА    ИЗПИТИТЕИЗПИТИТЕИЗПИТИТЕИЗПИТИТЕ, , , , СЛЕДВАСЛЕДВАСЛЕДВАСЛЕДВА    НАЙНАЙНАЙНАЙ----ВАЖНАТАВАЖНАТАВАЖНАТАВАЖНАТА    ЧАСТЧАСТЧАСТЧАСТ 

––––    КЛАСИРАНЕТОКЛАСИРАНЕТОКЛАСИРАНЕТОКЛАСИРАНЕТО!!!! 

БАЛЪТ ЗА КЛАСИРАНЕ се образува както следва: 

1. ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА/ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ/АНГЛИЙСКИ 

ЕЗИК/ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК (НЕМСКИ, ИСПАНСКИ, РУСКИ) – като сбор от утроената 

оценка от приемния изпит по български език и литература; оценката от приемния изпит по 

математика; оценката по български език и литература от удостоверението за завършен VІІ клас и 

оценката от удостоверението по история и цивилизация. 

 

2. ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА/ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА/АНГЛИЙСКИ 

ЕЗИК/ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК (НЕМСКИ, ИСПАНСКИ, РУСКИ) – като сбор от утроената 

оценка от приемния изпит по български език и литература; оценката от приемния изпит по 

математика; оценката по български език и литература от удостоверението за завършен VІІ клас и 

оценката от удостоверението по география и икономика. 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ са обявени на електронната 

страница на МОН: http://7klas.mon.bg/, РИО-Сливен: http://rio-sliven.org/rioup/index/zauchiteli.htm и 

в Хуманитарна гимназия. 

Документите за участие в първия етап на класиране ще се подават от 16.06.2015 г. До 19.06.2015 г. 

включително в ОУ „Д-р Иван Селимински“. Работното време на комисията за приемане на 

документите е от 08,00 часа до 18,00 часа. 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ СА: 

1. Служебна бележка (оригинал) от училището с резултатите от изпита по БЕЛ и по математика. 

Служебната бележка се изготвя от програмния продукт в РИО – Сливен, изпраща се в училище и се 

дава на учениците срещу подпис. 

2. Удостоверение за завършен VІІ клас (оригинал и копие). Удостоверенията се получават лично от 

ученика срещу подпис. 

3. Медицинско свидетелство (оригинал и копие) само при кандидатстване в 

професионални гимназии. 
4. Заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране, което ще получите на място, при 

подаване на документите. 

ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 

Всеки седмокласник, който е положил успешно, с оценка не по-ниска от среден (3,00), приемните 

изпити има право да участва в класирането за прием в профилираните гимназии, в профилираните 

паралелки в СОУ и в професионалните гимназии. Класирането се извършва в три етапа. 

ОРИГИНАЛИТЕ СЕ НОСЯТ ЗА СВЕРЯВАНЕ. 



            

            

            

            

            

            

            

            

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     

ВАЖНО: Документите за участие в класирането се приемат задължително в 

присъствието на ученик и родител. 

ПОПЪЛВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕТО И ПОДРЕЖДАНЕТО НА ЖЕЛАНИЯТА В НЕГО Е 

НАЙ-ВАЖНАТА ЧАСТ ОТ ПРОЦЕСА НА КАНДИДАТСТВАНЕ!  

Независимо какъв е успехът на детето на изпитите, профилите и специалностите следва да се 

подредят според неговите желания. Това означава: на първо място в заявлението да се впише най-

желания профил или най-желаната специалност, на второ – следващата по желание и т.н. 

Няма ограничение за броя на посочените профили и/или специалности, може да напишете всички 

обявени, ако желаете. За участие в класиране в училище на територията на друг РИО се подава 

отделно заявление в съответния инспекторат,  

а не в училището-гнездо. 

Обявяване на списъците с приетите на първи етап на класиране - 25.06.2015 година на електронната 

страница на МОН: http://7klas.mon.bg/и РИО-Сливен - http://rio-sliven.org/rioup/index/priem.htm 

Там се влиза с ЕГН и Вх. № на ученика. 

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

във втори етап на класиране - от 26.06.2015 г. до 30.06.2015 г. 

Необходими документи за записване в училището, в което сте класирани: 

• оригинал на удостоверението за завършен VІІ клас; 

• оригинал на медицинското свидетелство, само за записване в професионална 

гимназия. 

Учениците, приети по първо желание задължително, в посочения по-горе срок, се записват в 

училището, в което са приети. Задължително присъства родител. В противен случай губят мястото 

си и ще могат да участват само в третия етап на класиране, за обявените, незаети свободни места. 

Учениците, приети по второ и следващо желание имат следните възможности: 

Заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което е класиран 

кандидатът! В това заявление нямате право да пренареждате желанията си, но запазвате мястото си от 

първо класиране! Практиката показва, че на второ класиране движението е с 1-2 места, не повече. Това 

означава, че имате шанс да се придвижите на по- предно желание само в случай, че имате разлика в бала 

с последния приет в пожеланата от вас специалност няколко стотни или хилядни. 

 

За Втори етап на класиране и Трети етап на класиране подробности може да следите или 

в сайта на Хуманитарна гимназия „Д. Дамянов“ или в сайта на РИО – Сливен на по-късен 

етап              

              

• да се запишат в училището, в което са приети; или 

• да подадат заявление за участие във втори етап на класиране. 

 



            

            

            

            


