
НВО VІІ клас

Прием в паралелки 

VІІІ клас по чл. 142, 

ал.3, т.1 от ЗПУО

2020 год.



НВО

15.06.2020г. – БЕЛ;

17.06.2020г. – математика;

Протича в две части– 60 и 90 мин.;

Инструктаж;

Начало: 9:00ч. 

В училище – 8:30ч.



НВО

За оценяванията!!!

 Заемат местата в залата не по-късно от 8:45ч.;

 Носят документ за самоличност и служебната бележка за мястото на 

изпитите;

 Не преписват, не подсказват, не пречат, не нарушават анонимността на 

изпитната работа, предават мобилната си техника на квесторите;

 Изпълняват разпорежданията на квесторите и предписанията на 

инструктажите, които ще получат;

 Нямат правото да напускат стаята 60 мин. след началото на всяка част 

от изпита. За втората част може по-рано, ако напускат окончателно;

 Пишат с ЧЕРЕН химикал; За математиката – линия, пергел, 

транспортир, молив, гума, триъгълник;

 Нямат право да остават в сградата и двора на училището преди 

приключване на изпита. Родителите – също.



Във връзка с усложнената 

обстановка:

 Трябва да носят прозрачен плик за връхните дрехи 
и чантите  си, ако имат такива;

 Телефоните ще сложат в прозрачни пликове, 
които са от училището;

 Ученици, които имат грипоподобни симптоми, не 
се допускат до залите;

 Спазват необходимите разстояние един от друг и 
правила за дезинфекция;

 Могат да носят собствени материали за 
дезинфекция;

 Във връзка с усложнената обстановка в последните 
дни, е желателно да носят маски, но не е 
задължително.



Изпитни комплекти и материали



След провеждане на 

оценяванията

Обявяване на резултатите от изпитите –

до 26. 06. 2020г.

 Началникът на РУО със заповед ще 

определи начин и място за тези, които 

електронно могат да прегледат работите 

си, ако имат съмнения.

Издаване на свидетелства за завършено 

образование – до 3.07.2020г.



Срокове за кандидатстване в 

паралелките след завършено основно  

образование.

За І-во класиране: 03 – 07. 07. 2020г.

За ІІ-ро класиране: 13 – 16. 07. 2020г.

За ІІІ-то класиране: 24 – 27. 07. 2020г.

За ІV-то класиране: до 10. 09. 2020г. със 

заповед на директора на съответното 

училище.

За повече информация:
Следете сайта на РУО – Пазарджик  

http://riopz.com/

http://riopz.com/


Приемане на ученици в профилирани и 

професионални паралелки след завършено 

основно образование

 До запълване местата по утвърдения държавен – план прием се 
записват:

 Ученици  успешно завършили основно образование през 2020г.;

 Лица, които не са по-възрастни от 17 год. в годината на 
кандидатстване;

 Учениците, желаещи да кандидатстват за паралелки след 
завършено основно образование, подават:

- Служебна бележка за получените оценки от НВО;

- Заявление за участие в класиране по образец;

- Копие от свидетелството за завършено основно образование;

- Медицинска бележка за професионалните паралелки, 
удостоверяваща, че нямат заболяване, противопоказно за 
професията или профила /спорт и изкуства/

- други – първенци на олимпиади и пр.



Приемане на ученици в профилирани 

и професионални паралелки

 Подаването на документи за участие в 

класирането се извършва електронно;

 Кандидатства се самостоятелно от собствен 

компютър или от училища, които могат да 

осигурят помощ при подаването на  

документите;

 Може да се подават документи за цялата 

страна (да се посочва съответната област);

 Записването на учениците в съответната 

паралелка става с оригиналите на 

документите в съответните училища.



Приемане на ученици в 

профилирани и професионални 

паралелки

 Над утвърдения държавен план – прием може 
да се приеме:

- Близнак, ако другият близнак е приет, а  той 
не е;

- Дете с двама починали родители при заявено 
желание и отговаря на условията за възраст и 
образование;

- Ученици с равни балове чл.59 от Наредба 
10/1.09.2016г.



Класиране – 3 етапа; Балообразуване

 Класирането се извършва в низходящ ред 

до попълване на местата;

 Ученикът се класира само по едно от 

желанията за областта;

 Балът (максимален 500) се образува от:

-броя точки от НВО по БЕЛ и по математика

-оценките от два предмета, изучавани в VІІ 

клас, превърнати в точки  (в сайта на РУО)

-учениците, които не са положили НВО 

получават 0т. по първия показател



Балообразуване

-За всяка паралелка и училище е различно

СУ „Нешо Бончев“

Хуманитарни науки – 2хНВО БЕЛ + 2хНВО Мат. 

+ (БЕЛ + ИЦ) от свидетелство

Природни науки - 2хНВО БЕЛ + 2хНВО Мат. + 

(БЗО + ХООС) от свидетелство 



І-ви етап на класиране

 Подаване на документи за участие в приема;

3 – 7 юли 2020г.

Подреждат се желанията в съответната графа на 
заявлението- по образец;

 До 13 юли 2020г. се обявяват списъците на 
приетите ученици;

 Записване след І-ви етап - в училището, където е 
класиран: до 16 юли, вкл.

 Ако не е по първо желание и ученикът не е 
доволен от класирането, се подава заявление за 
участие във ІІ класиране и не губи мястото си;   

ВНИМАНИЕ!!! – в училището, където е класиран!



ІІ-ри етап на класиране

Подадените заявления след І-ви 

етап се обработват;

Резултатите се съобщават до 20 

юли

Записване: до 22 юли, вкл.

След този етап местата  от І-во

и ІІ-ро класиране не се запазват.



ВАЖНО!!!

На всеки етап на 

класиране:

АКО УЧЕНИКЪТ СЕ ЗАПИШЕ, 

А СЛЕД ТОВА ИЗТЕГЛИ  

ДОКУМЕНТИТЕ СИ,

ТОЙ ГУБИ МЯСТОТО СИ В 

СЪОТВЕТНАТА ПАРАЛЕЛКА



ІІІ-ти етап на класиране

Отново се подават заявления: 24-27 

юли;

Желанията могат да се 

пренаредят за останалите свободни 

места в паралелки;

Резултатите се обявяват до 29 юли;

Записване 30 юли 2020г.



След ІІІ етап - училищен

Ако има свободни места;

Запълването става до дата, 

определена от директора на 

съответното училище;

Не по-късно от 10. 09. 2020г.



УСПЕХ!



ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС 

2020 – 2021учебна година

Предлагаме Ви
две профилирани паралелки



ПРОФИЛ

“ХУМАНИТАРНИ НАУКИ”

Профилиращи предмети:

- БЕЛ

- История и цивилизации

Кл. ръководител: Милка 

Пискова

Учител по АЕ: А. Стайкова

История и цивилизации –

Г. Писков



ПРОФИЛ

“ПРИРОДНИ НАУКИ”

Иновативна 

Профилиращи 

предмети:

- БЗО

- ХООС
Кл. ръководител: Нина 

Батева

Учител по АЕ: Сн. 

Симеонова

Учител по ХООС: Ив. 

Талева





За информация 

Следете сайта ни - nbnet.org

Обаждайте се на телефоните на кл. 

ръководители и 

0357/62163 и 0357/62087

Заповядайте!


