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и кандидатстване 
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Външно оценяване в 7. клас

Националното външно оценяване в 7. клас се
осъществява чрез писмени изпитвания за установяване
нивото на овладените знания и умения по:

Български език и литература;

Математика.
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Дати за провеждане на изпитите

Български език 

и литература

21 май 2018 г.

понеделник

Математика

23 май 2018 г.

сряда
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Времетраене на изпитите

Български език и литература

І модул – 60 мин. 

ІІ модул – 90 мин.

Математика

І модул – 60 мин. 

ІІ модул – 90 мин.
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Изпитът по български език и 

литература

І модул съдържа тест от 25 задачи.

ІІ модул изисква писане на преразказ с 

дидактическа задача:

1. Учениците изслушват веднъж текста за преразказа.

2. Получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат

самостоятелно в рамките на 15 мин., след което го връщат на

квесторите. В останалите 75 минути пишат преразказа.

3. По време на изслушването и на самостоятелното четене на текста нямат

право да водят бележки.

Общата оценка от изпита (в точки) служи за 

балообразуване при прием след 7. клас.
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Изпитът по математика

І модул съдържа тест от:
 16 задачи, структурирани с четири възможни отговора, от които само

един е правилен;

 4 задачи със свободен отговор (кратък числов, символен или словесен).

ІІ модул съдържа 4 задачи с отворен отговор, от 
които: 

 2 задачи с кратък отговор (числов, символен или словесен), без да
привеждат своето решение;

 2 задачи с разширен отговор, в който да се опишат и аргументират
задачите.

Общата оценка от изпита (в точки) служи за 
балообразуване при прием след 7. клас.
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В деня на изпитите по БЕЛ и 

математика

 Учениците влизат в училището не по-късно от

9:25 ч. 

 Носят документ за самоличност (лична 

ученическа карта) и служебната бележка.

 Предават на квесторите изключения мобилен 

телефон.

Носят:

 По български език и литература – син химикал.

 По математика – линия, пергел, транспортир, 

триъгълник, син химикал, молив и гума.
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За хронично болни ученици
Кандидатстват без конкурсен изпит.

От 03.05.2018 г. до 21.05.2018 г. 

подават следните документи в РУО - Сливен:

 Заявление с подредени желания; 

 Служебна бележка от училището, в което се обучават, 

удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок; 

 Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска 

консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, 

медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи 

заболяването, или решение на районна експертна лекарска 

консултативна комисия;

 Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за 

настаняване от семеен тип - за учениците по чл. 95, ал. 2; 

 Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в 

приемно семейство (ако е приложимо). 
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За кандидатстване с изпит за 

проверка на способностите
Проверка на способностите по: 

Изобразително изкуство - 01.06.2018 г.

Музика - 04.06.2018 г. 

Спорт – 05.06.2016 г. - 06.06.2016 г. вкл. 

Заявленията за полагане на тези изпити се подават в училището, 

където учат учениците, в срок от 14.05.2016 г. до 18.05.2016 г.

В Област Сливен има училища, които приемат с изпити за проверка на 

способностите.

Датите важат и за ученици, които в 7. клас учат в Област Сливен, но ще 

кандидатстват в друга област с изпит за проверка на способностите.
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Писмените работи 

от конкурсните изпити 

по български език и литература 

и по математика 

са 

АНОНИМНИ!

Те се проверяват 

от областна комисия. 
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Кой има право да кандидатства 

след 7. клас

1. Учениците трябва успешно да са завършили 

основно образование в годината на 

кандидатстването, както и да не са по-възрастни 

от 17 години, навършвани в годината на 

кандидатстване. 

2. Училището, в което учениците учат, им издава 

свидетелство за основно образование.
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Важни срокове

До 06.06.2018 г. – обявяване на резултатите от 

изпитите по БЕЛ и математика. Родителите и 

учениците имат право да видят писмената 

работа в допълнително обявен ден (до 5 дни след 

обявяване на резултатите). 

От 13.06.2018 г. – получаване на служебна 

бележка с резултатите от изпитите по БЕЛ и 

математика. Предоставя се от училището, в което 

учи ученикът.

От 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. вкл. – подаване 

на документи за участие в приема след 7. клас.
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Какви документи се подават за 

участие в приема

1.Свидетелство за основно образование – копие

(представя се и оригиналът).

2.Акт за раждане – копие.

3.Служебна бележка с оценките от приемните

изпити – копие и оригинал.

4.Заявление по образец, в което се подреждат

желанията за прием в утвърдените паралелки.
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Къде се подават документите

1. В училищата гнезда в гр. Сливен:

Ще бъдат обявени на по-късен етап.

2. По електронен път:

Уеб базираният адрес и достъпът до него са част 

от информацията, която съдържа служебната 

бележка.
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Как да подредите желанията си

Учениците ще бъдат класирани по реда на 

желанията и в зависимост от бала.

Подредете желанията така, че на първо място да 

бъде тази паралелка, в която най-много желаете да 

учите, а след това изредете другите си желания (по 

паралелки и училища) в низходящ ред.

Колкото повече желания изброите, толкова шансът 

за прием е по-голям.

В заявлението за участие в І етап на класиране 

могат да се вписват неограничен брой паралелки и 

училища в област Сливен.
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Първи етап на класиране

Обявяване на приетите – до 03.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите или подаване на заявления за 
участие във втори етап (само за тези, които не са приети 
по първо желание, а по второ или следващо) - 04.07.2018 
г. – 06.07.2018 г. вкл. Става в училището, където са 
приети. При подадено заявление за участие във втори 
етап на класиране мястото на ученика от първия етап 
се запазва. 

Документи при записване:

Оригинал на свидетелството за основно образование.

Копие от акта за раждане.

Снимка.
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Втори етап на класиране

Обявяване на приетите – до 12.07.2018 г. вкл.

Записване на приетите – 13.07.2018 г. – 17.07.2018 г. 

вкл. 

При подадено заявление за участие след втори етап 

на класиране мястото на ученика от втория етап НЕ 

се запазва.
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Какво предлага ПХГ „Дамян Дамянов“:

ЕДНА ПАРАЛЕЛКА

С ПРОФИЛ “ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ 

НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

• Профилиращи предмети: Български език и литература, История 

и цивилизация.

• Изучаване на втори чужд език от IX клас (немски, испански, руски)

• Курс по Китайски език и култура

Учебeн план тук:
https://www.facebook.com/HUMANITAREN/photos/a.1364657796968040.1073741
828.1364608700306283/1366193900147763/?type=3&theater

https://www.facebook.com/HUMANITAREN/photos/a.1364657796968040.1073741828.1364608700306283/1366193900147763/?type=3&theater


Какво предлага ПХГ „Дамян Дамянов“:

ЕДНА ПАРАЛЕЛКА 

С ПРОФИЛ “ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ“ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

• Профилиращи предмети: История и цивилизация, Философия.

• Изучаване на втори чужд език от IX клас (немски, испански, руски)

• Курс по Китайски език и култура

Учебeн план тук:

https://www.facebook.com/1618844858153348/photos/a.1618863231484844.1073741
828.1618844858153348/1620519097985924/?type=3&theater

https://www.facebook.com/1618844858153348/photos/a.1618863231484844.1073741828.1618844858153348/1620519097985924/?type=3&theater


Какво предлага ПХГ „Дамян Дамянов“:

НОВО!!!

ЕДНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА 

С ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНА РАБОТА И 

КОНСУЛТИРАНЕ“ – ПРОФЕСИЯ  „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ 

ДЕЙНОСТИ“ БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА 

ЧУЖД ЕЗИК

• ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ДНЕВНА

• СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – ПЕТ ГОДИНИ

• ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ

• ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ПО ИЗБОР – НЕМСКИ, ИСПАНСКИ, РУСКИ

Учебeн план: 
https://www.facebook.com/1697348567013128/photos/pcb.1698936380187680/16
98936023521049/?type=3&theater

https://www.facebook.com/1697348567013128/photos/pcb.1698936380187680/1698936023521049/?type=3&theater


Балообразуване

За паралелка с профил „Хуманитарни науки“ С ИНТЕНЗИВНО 

изучаване на Английски език (18 часа седмично) и профилиращи 

предмети Български език и литература и История и цивилизация:

утроената оценка от външното оценяване по Български език и 

литература (макс. 300 точки)

оценката от външното оценяване по Математика (макс. 100 точки);

оценката по Български език и литература от свидетелството

за основно образование, преобразувана в точки (макс. 50 точки);

оценката по История и цивилизация от свидетелството за 

основно образование, преобразувана в точки(макс. 50 точки).

Прием – 26 ученици.

Максимален бал – 500 т.
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Балообразуване

За паралелка с профил „Обществени науки“ с РАЗШИРЕНО 
изучаване на Английски език (12 часа седмично) и профилиращи 
предмети История и цивилизация и Философия:

утроената оценка от външното оценяване по Български език и 
литература (макс. 300 точки);

оценката от външното оценяване по Математика (макс. 100 
точки);

оценката по История и цивилизация от свидетелството за 
основно образование, преобразувана в точки (макс. 50 точки);

оценката по География и икономика от свидетелството за 
основно образование, преобразувана в точки (макс. 50 точки).

Прием – 26 ученици.

Максимален бал – 500 т.
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Балообразуване

За професионална паралелка с професионално направление 
„СОЦИАЛНА РАБОТА И КОНСУЛТИРАНЕ“ 

ПРОФЕСИЯ  „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ БЕЗ 
ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК (4 ч. 
седмично)

удвоената оценка от външното оценяване по Български език и 
литература (макс. 200 точки);

удвоената оценка от външното оценяване по Математика (макс. 
200 точки);

оценката по Български език и литература от свидетелството за 
основно образование, преобразувана в точки (макс. 50 точки);

оценката по Математика от свидетелството за основно 
образование, преобразувана в точки (макс. 50 точки).

Прием – 26 ученици.

Максимален бал – 500 т.
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КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД 
УЧЕНИЦИТЕ:

За паралелка с профил „Хуманитарни науки“

 ПРАВО

 ЖУРНАЛИСТИКА

 ЛИНГВИСТИКА

 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 ТУРИЗЪМ

 СОЦИОЛОГИЯ

 ФИЛОЛОГИЯ

 ИСТОРИЯ

 ПОЛИТОЛОГИЯ

 ПЕДАГОГИКА

 ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
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КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД 
УЧЕНИЦИТЕ:

За паралелка с профил „Обществени науки“

 ПРАВО

 НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

 СОЦИОЛОГИЯ

 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

 ФИЛОСОФИЯ

 ПСИХОЛОГИЯ

 ПЕДАГОГИКА

 ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
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КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО БЪДЕЩЕ ПРЕД 
УЧЕНИЦИТЕ:

За професия „ СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ И НАДГРАЖДАНЕ 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ВИСШИ УЧЕБНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ В СПЕЦИАЛНОСТИ КАТО „СОЦИАЛНА 
РАБОТА“, „ПСИХОЛОГИЯ“, „ПЕДАГОГИКА“ И ДР.

• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА В 
РАЗЛИЧНИ СЕКТОРИ НА СОЦИАЛНАТА МРЕЖА – „НА 
ТЕРЕН“, В СОЦИАЛНИ СЛУЖБИ И СОЦИАЛНИ 
ИНСТИТУЦИИ ИЛИ В ДРУГИ ФОРМИ НА СОЦИАЛНО 
ОБСЛУЖВАНЕ – В ДЪРЖАВНИ И  ОБЩИНСКИ 
СТРУКТУРИ И В НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
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Скала за преобразуване на оценките от 

свидетелството за основно образование в точки

Оценка Точки

Отличен 6 50 точки

Много добър 5 39 точки

Добър 4 26 точки

Среден 3 15 точки
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Успех, 

седмокласници!

2018 г. 28


