
Национално външно 
оценяване

2021/2022 г.



ПРИЕМ СЛЕД 

VII КЛАС



Нормативни документи:
• Наредба №10 на МОН от 01.09.2016г. за 

организация на дейностите в училищното 
образование – Глава четвърта, Раздел ІV;

• Наредба № 11 на МОН от 01.09.2016г. 
за оценяване на резултатите от 
обучението на учениците – Глава 
трета, Раздел ІІ.



Нормативни документи:
• Заповед №РД 09- 1805/31.08.2021г.
на министъра на образованието и науката-
за определяне на дати за провеждане на 
изпитите от НВО през учебната 2021/2022 г;

• Заповед №РД 09- 5109/23.12.2021г.
на министъра на образованието 
науката   –Приложение 1.



ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА 

СПОСОБНОСТИТЕ:
1. Подаване на заявление за полагане 
на изпити за проверка на 
способностите/ за изпита по ФВС и копие от 

застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита/:

Място- в училището;

Срок- от 26 до 27.05.2022 г.

Образец – Приложение 2.1



ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА 

СПОСОБНОСТИТЕ:
2. Писмено уведомяване на учениците 
за допускането им за полагане на изпит

Срок- до  10.06.2022 г.
включително, чрез 

служебна бележка /от пр.  продукт/.



ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА 

СПОСОБНОСТИТЕ:
3. Изпит за проверка на способностите

• по ИИ - 21.06.2022 г. – СУ „Г. Брегов”

• по музика - 22.06.2022 г. – СУ „Г. Брегов”



ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА 

СПОСОБНОСТИТЕ:
4. Обявяване на резултатите от изпита 
за проверка на способностите- до 
28.06.2022г. – в СУ „Г. Брегов”

5. Получаване на служебна 
бележка с оценките от 
изпитите за проверка на 

способностите – до 28.06.2022 г. 



Приемане на ученици с хронични 
заболявания, 

с физически и сензорни увреждания, 
със специални образователни 

потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, 
от домове за деца, лишени от 

родителска грижа, и от центрове за 
настаняване от семеен тип -

Глава IV,  Раздел VII от Наредба 
№10/01.09.2016 г.



1. Подаване на документи в РУО от 3 до 
21 май;
• заявление по образец /получава се 

от училището-Приложение №2.2/;
• служебна бележка от училището с 

оценките от първия учебен срок;
• протокол от ЛКК, лична амбулаторна 

карта, медицински изследвания, 
епикризи и консултации, 

документиращи
заболяването или решение на РЕЛК



ОРГАНИЗАЦИЯ ПО КАНДИДАТСТВАНЕТО:

До 10 юни всеки ученик ще получи 
служебна бележка, удостоверяваща 
мястото и залата за полагане  на 
изпитите от НВО.

Служебната бележка съдържа още: 

Входящ № и 
код за достъп 



ИЗПИТИ:
14 юни – БЕЛ

16 юни – Математика

17 юни – Чужд език/ по желание 

на ученика/



ИЗПИТИ:
Важно:За изпита по чужд език, 

ученикът подава заявление до 
директора на училището - Прил. №2.3 

в срок от 02  до  18.02.2022 г. 



ИЗПИТИ:

Начало на изпитите:
10.00 часа



В ДЕНЯ НА ИЗПИТА:
1. Ученици се явяват в училището -

9.20 ч.;
2. Носят документ за самоличност 

/ЛК; ученическа книжка/ 
и служебната бележка;



В ДЕНЯ НА ИЗПИТА:

3. За изпита по математика и чертожни 
инструменти, черен молив, гума;

4. Пишат с ЧЕРЕН  химикал.



В ДЕНЯ НА ИЗПИТА:

Изпитът се състои в две части: 

ПЪРВА ЧАСТ– 60 мин. 

ВТОРА ЧАСТ – 90 мин. 



Оценката от изпита се формира въз основа 
на точките от двете части, взети заедно.

Важно! Учениците да работят по 

двете части.

Обявяване на резултатите:

до 28 юни 2022г.



ФОРМИРАНЕ НА БАЛ  ЗА КЛАСИРАНЕ –
СБОР ОТ СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

Брой точки от НВО по БЕЛ и математика 
(удвояване на двата резултата или 

утрояване на единия) - 400 т.
Оценките по два предмета от 

свидетелството за основно образование, 
превърнати по скала в точки –100 т;

двата предмета се определят 
от приемащото училище.



ФОРМИРАНЕ НА БАЛ  ЗА КЛАСИРАНЕ –
СБОР ОТ СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

Резултатът на ученик, неявил се на НВО по 

БЕЛ и/или математика е нула точки по 
съответния предмет от НВО.

Балообразуването се 
определя от училищата,
осъществяващи план-прием.



ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ ОТ 
СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ В ТОЧКИ:
/чл.9, ал.10 от Наредба11/01.09.2016 г.

Отличен 6 – 50 точки
Много добър 5 – 39 точки
Добър 4 – 26 точки
Среден 3 – 15 точки



ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 

УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА 

КЛАСИРАНЕ-

От 05 до 07 юли 2022 г. само по 
електронен път от всеки компютър  



ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 

УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА 

КЛАСИРАНЕ-

https://priem.mon.bg/



Важна е ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА
- за броя няма ограничение, 
- невъзможна е корекция на 
подредбата за първи и втори етап

Медицинско свидетелство – за 
професионалните гимназии –

СКАНИРАНО!!!



• Служебна бележка с оценките –
учениците получават от училището.

• Ако ученикът кандидатства и в друга 
област – кандидатстването става също
по електронен път и в сайта подрежда 
желанията си.

При близнаците:

Ако единият близнак е класиран 
и записан в дадена паралелка, то 
и другият близнак може да бъде 
записан в същата.



КЛАСИРАНЕ:
• Обявяване на списъците с приетите 

ученици на първи етап на класиране –
до 12.07.2022г.

• От 13.07. – 15.07.2022г. учениците 
се записват или подават 
заявление за участие във втори 
етап на класиране в училището, 
в което са класирани.



КЛАСИРАНЕ:
• В заявлението за ІІ-ри етап на 

класиране учениците не могат да 
променят и пренареждат желанията 
си.



КЛАСИРАНЕ:

Във втори етап на класиране участват 

учениците, които:

• не са приети;
• са приети по второ или следващо 

желание, но не са се записали и са 
• подали заявление за 
• участие във второ класиране.



КЛАСИРАНЕ:
• Във втори етап на класиране учениците 

се класират на мястото си от първи 
етап или на по-предно свое желание. –
20.07.2022г.

Записване -
21.07. – 22.07.2022г.



КЛАСИРАНЕ:

• Обявяване на записалите се ученици и 
броя на незаетите места след втори 
етап на класиране – 25.07.2022г.



КЛАСИРАНЕ:
• За участие в трети етап на класиране 

учениците подават заявление отново 
по електронен път, в което може да 
променят и пренаредят желанията си, 
но не запазват мястото си от по-преден 

етап на класиране -

от 26.07. до 27.07.2022 г.



КЛАСИРАНЕ:
• Обявяване на списъците с приетите 

ученици на трети етап на класиране –
29.07.2022г.

• Записване на приетите ученици на трети 
етап на класиране  – от

1.08. -2.08.2022 г.
/в съответното училище/



КЛАСИРАНЕ:
• Обявяване на незаетите места след 

трети етап на класиране – 03.08.2022 г.
– в съответното училище

• Попълване на незаетите места –
сроковете се определят от 

директора на съответното 
училище до 10.09.2022г.



ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

• Сайт на РУО- https://www.riopz.com/

• Сайт на училището- https://kliment-
ohridski.com/ /в менюто ученици- НВО /

• Сайт за Национално външно оценяване
7клас- https://priem.mon.bg/

https://www.riopz.com/
https://kliment-ohridski.com/
https://priem.mon.bg/



