
 

 

ГРАФИК  

на дейностите по приема на ученици в 8-ми клас на НПМГ за учебната 2016 – 2017 година 

Ден Час Дейност Място 

26 март от 9 часа 
Състезание по физика „Талантлив 

физик” 
НПМГ 

23 април от 8:30 часа Състезание по химия „Талантлив химик” 

ФХФ на СУ 

“Св. Кл. 

Охридски” 

10 май от 14 до 18 часа Изпит за учениците от 107 ОУ в 7 клас НПМГ 

от 03 май  

до 19 май  
от 0 до 24 часа 

Подаване на документи – сканирана първа 

страница на ученическия бележник за 

текущата година и попълнено заявление 

интернет 

10 и 11 май от 8 до 18 часа 

Подаване на документи – копие от първа 

страница на ученическия бележник за 

текущата година и оригиналния бележник 

НПМГ 

28 май 

от 8 до 12 часа 

Изпит по математика НПМГ 

29 май  Изпит по биология НПМГ 

3 юни Изпит по физика НПМГ 

4 юни Изпит по химия НПМГ 

5 юни Изпит по география НПМГ 

8 юни 

след 17 часа Обявяване на всички резултати НПМГ 

от 17 до 19 часа 
Обяснения по писмените работи за всички 

изпити 
НПМГ 

от 16 до 21 юни   

Подаване на документи за участие в 

първи етап на класиране в определените 

училища-гнезда за София 

Училища гнезда 

от 28 до 30 юни от 8 до 18 часа 

Записване след първи етап на класиране или 

подаване на заявление за участие във втори 

етап на класиране 
НПМГ 

от 5 до 7 юли от 8 до 18 часа 
Записване на приетите ученици на втори 

етап на класиране  
НПМГ 

от 11 до 13 юли  
Подаване на документи за участие в 

трети етап на класиране в определените 

училища-гнезда за София 

Училища гнезда 

18 и 19 юли от 8 до 18 часа 
Записване на приетите ученици на трети 

етап на класиране 
НПМГ 

21 юли  Обявяване на свободните места НПМГ 

22 и 25 юли от 9 до 15 часа 
Подаване молби за участие в четвърти етап 

на класиране в НПМГ 
НПМГ 

26 юли 9 часа 
Обявяване на класирането от четвъртия 

етап в НПМГ 
НПМГ 

26 и 27 юли от 9 до 15 часа Записване след четвъртия етап на класиране НПМГ 

Забележка:  

1. Указаният график се спазва точно. Никакви справки върху графика не се правят по телефона. 

2. Оценките от профилиращите изпити на учениците от София-град, служебно се подават към РИО 

София-град и се включват в служебните бележки с резултатите от НВО. Оценките от 

профилиращите изпити на учениците от страната служебно се подават към училището гнездо, 

определено за прием на документи на ученици от страната, кандидатстващи в София-град. 


