РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионален инспекторат по образованието – Бургас
УТВЪРЖДАВАМ:
ИНЖ. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА
НАЧАЛНИК
УПЪТВАНЕ
за кандидатстващите ученици след завършен VІІ клас съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.
за приемане на ученици в държавни и в общински училища,
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС:
1. Да завършват VІІ клас в годината на кандидатстване;
2. Да са получили оценка най-малко 3.00 на всеки от приемните изпити, определени като
балообразуващи по профили и специалности от професии;
3. Профилите “Изкуства” или специалности от професии, за които кандидатстват, да не са
противопоказни на здравословното им състояние.
ВНИМАНИЕ! Отнася се само за ученици, които желаят да положат приемен изпит
за проверка на способностите по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
1. Внасяне на такса в размер на 6 лева по банкова сметка:
БАНКА ДСК ЕАД
IBAN: BG68 STSA 9300 3122 6088 01
BIC: STSA BGSF
2. Подаването на заявление за полагане на приемен изпит за проверка на способностите, заедно с
документ за внесена такса, се извършва от 05.05. до 11.05.2016 г. в училището, в което ученикът
завършва VІІ клас.
3. До 13.05.2016 г. учениците получават от училището, в което учат и са подали заявлението си,
служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемния изпит за проверка на
способностите по изобразително изкуство.
При открити пропуски и грешки в данните на кандидата, същият се обръща към г-н Иван
Гиргицов – председател на комисията за информационно осигуряване и класиране в Регионалния
инспекторат по образованието – Бургас в срок до 17.30 ч. на 14.05.2016 г.
ПОЛАГАНЕ НА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

Право да положат приемни изпити по чл. 6, ал. 2, т. 1 (ТЕСТ) имат всички ученици,
които завършват VII клас в годината на кандидатстване.
Всеки от приемните изпити – тестове по български език и литература и по математика (чл.
17, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 - за всички профили и специалности от професии - тест по
български език и литература и тест по математика) се състои от два модула, единият от които е
тестът от националното външно оценяване по съответния предмет, а другият включва
допълнителни въпроси и задачи и за тях в настоящото упътване се използва обобщеното понятие
„ПРИЕМЕН ИЗПИТ”.
Кандидатите полагат приемни изпити, както следва:

 За профили “Хуманитарен”, “Природоматематически”, “Чуждоезиков” и ”Технологичен”,
както и за специалностите от професии – тест по български език и литература и тест по
математика.
 За профил “Изкуства” (Изобразително изкуство) - тест по български език и литература и
тест по математика и изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство.

Изпитите се провеждат, както следва:
18.05.2016 г. – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
20.05.2016 г. – МАТЕМАТИКА
02.06.2016 г. – ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
За всеки приемен изпит кандидатите са длъжни:
1. Да се явят в посоченото в служебната бележка училище до 9.30 часа;
2. Да представят документ за самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото за
полагане на приемните изпити.
3. За приемния изпит по български език и литература учениците носят син химикал.
4. За приемния изпит по математика учениците носят и ползват: син химикал, линия, пергел,
транспортир, триъгълник, молив и гума.
5. За проверка на способностите по изобразително изкуство учениците носят собствени
материали и инструменти, а рисувателният лист (глината) се осигурява от комисията по
подготовка и провеждане на приемните изпити.
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ще бъдат обявени както следва:
 От изпитите по български език и литература и по математика - до 03.06.2016 г. в
училището, в което учат учениците и на сайта на РИО – Бургас - www.rioburgas.org
 От изпитата за проверка на способностите – до 09.06.2016 г.
От 10.06. до 13.07.2016 г. учениците получават служебна бележка с резултатите от приемните
изпити от училището, в което учат. Служебната бележка се използва, ако ученикът
кандидатства за училище в друг регион.
БАЛЪТ ЗА КЛАСИРАНЕ се образува както:
1. За профил “Хуманитарен” – като сбор от: утроената оценка от теста по български език и
литература; оценката от теста по математика; оценката по български език и литература от
удостоверението за завършен VІІ клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет.
2. За профили “Природоматематически” и “Технологичен” – като сбор от: оценката от теста по
български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценката по математика от
удостоверението за завършен VІІ клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет.
3. За профил “Чуждоезиков” – като сбор от: удвоената оценка от теста по български език и
литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и
по математика от удостоверението за завършен VІІ клас.
4. За профил “Изкуства” – като сбор от: оценката от теста по български език и литература;
оценката от теста по математика; удвоената оценка от изпита за проверка на способностите и
оценките по два балообразуващи учебни предмета.
5. За Специалностите от професии – като сбор от: оценката от теста по български език и
литература; утроената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни
предмета.

Балообразуващите учебни предмети се определят с решение на педагогическия съвет на
приемащото училище.
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:
От 16 до 21. 06. 2016 г. кандидатите, които са издържали приемните изпити, подават
заявление за участие в първи етап на класиране в следните училища (гнезда):
1.
ОУ “П. Р. Славейков” - гр. Бургас
2.
ОУ ”Св. княз Борис І” - гр. Бургас
3.
ОУ “Св. Климент Охридски” - гр. Бургас, к-с “Изгрев”
4.
ОУ “Елин Пелин” - гр. Бургас, к-с “М. Рудник”
5.
ОУ “Антон Страшимиров” - гр. Бургас, к-с “Славейков”
Забележка: Ученици, кандидатстващи от други области, подават заявления за участие в
класиране в ОУ “П. Р. Славейков” – Бургас, ул. „Цар Симеон І” № 23
Необходими са следните документи:

Заявление за участие в първи етап на класиране, по образец, с подредени желания;

Копие от Удостоверението за завършен VІІ клас, като представят за сверяване и оригинала;

Копие на Служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато
кандидатстват в друга област;

Кандидатите за профил “Изкуства” и за професиите представят копие от медицинско
свидетелство, от което да се вижда, че те не са противопоказни за здравословното им състояние.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - в
училищата гнезда и в сайта на РИО – Бургас www.rioburgas.org – до 27. 06. 2016 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на
заявление за участие във втори етап на класиране – от 28.06. до 30.06.2016 г.
Ако кандидатът е приет по първо желание и не се запише, губи мястото си и ще може да
участва в трето класиране с ново заявление, в което пренарежда желанията си. Ако кандидатът е
приет по второ или следващо желание, но не се запише, а желае да участва във втори етап на
класирането, подава заявление за участие във втори етап на класирането, без да има право да
пренарежда желанията си, като запазва мястото си от първо класиране.
Заявлението за второ класиране се подава в училището, където ученикът е приет.
Неприетите на първо класиране ученици автоматично участват във втория етап на класиране.

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ
– В УЧИЛИЩАТА ГНЕЗДА И НА САЙТА www.rioburgas.org – до 04.07.2016 г.
Приетите на втори етап на класиране ученици трябва да се запишат в училищата от 05.07.
до 07.07.2016 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на
класиране - 08. 07. 2016 г.
Заявления за участие в трети етап на класиране се подават в училищата „гнезда” – от
11.07 до 13.07.2016г.
Кандидатът има право да пренареди желанията си, съобразно обявените незаети
места след втория етап на класиране.
До 15.07.2016 г. се обявяват списъците с приетите на трети етап на класиране. Приетите
ученици трябва да се запишат от 18.07. до19.07.2016 г.
Записалите се ученици и незаетите места след ІІІ етап на класиране се обявяват на
21.07.2016 г.
Информацията за незаетите места след трето класиране ще бъде изнесена в училищата
„гнезда” и на сайта - www.rioburgas.org

В срок до 05.09.2016 год. се извършва попълването на незаетите места след ІІІ етап на
класиране. За тях могат да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията на чл.15, ал.2 от
Наредба №11 (да са получили оценка най-малко 3.00 на всеки от приемните изпити, определени
като балообразуващи по профили и специалности от професии). Записването на учениците се
определя от директора на приемащото училище.
Учениците - кръгли сираци, ползващи правото си по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11,
следва да подадат в срок до 3 септември 2016 г. до началника на РИО следните документи:

заявление за кандидатстване с посочено желание;

документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11;

копие на удостоверение за завършен VІІ клас;

копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 16, ал. 1,
т. 4 или по чл. 26, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 при кандидатстване за профил „Изкуства”, „Спорт”
или специалност от професия - профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от
професии, за които кандидатстват, да не са противопоказани на здравословното им
състояние.
В Регионалния инспекторат по образованието – Бургас информация по приема ще
бъде давана на тел.: 056/87-49-76; 056/87-49-63; GSM: 0879 65 74 69 и 0879 00 61 03.
Информация по приема ще бъде изнасяна периодично и на сайта на РИО – Бургас –
www.rioburgas.org
ЕМИЛИЯ РАДЕВА
Председател на Областната комисия по приемане на ученици чрез конкурс
с полагане на приемни изпити след завършен VІІ клас

