


Цел на външното оценяване в 7 клас

1. Диагностика на индивидуалния напредък и на 
образователните потребности на учениците от 7 клас;
2. Мониторинг на образователния процес за прилагане 
на политики и мерки, насочени към подобряване 
качеството на образование;
3. Установяване на степента на постигане на отделни 
очаквани резултати от обучението по БЕЛ и математика  
, определени в учебната програма за съответния клас;
4. Установяване на степента на постигане на отделни 
очаквани резултати от обучението в края на 
прогимназиален етап по БЕЛ и математика, 
определени в държавния образователен стандарт за 
общо образователната подготовка.



Цел на външното оценяване в 7 клас

5.Националното външно оценяване в края на 
прогимназиалния етап на основната степен на 
образование има за цел измерване на 
степента на постигане на отделни ключови 
компетентности в областта на българския 
език и на математиката, придобити в 
класовете от прогимназиален етапа. 
6. Използване на резултатите от национално
външно оценяване по БЕЛ и мматематика
като балообразуващ елемент при приемане
на ученици в 8 клас. 



ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 7 клас

Български език и 
литература

Математика

14 юни 2022 год.

16 юни 2022 год.

Чужд език
/по желание  на ученика/

17 юни 2022 год.



БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА –
Тестът по български език и литература включва задачи 
с избираем  отговор, задачи с кратък свободен 
отговор, както и създаване на текст.

МАТЕМАТИКА – Тестът по математика 
включва задачи с избираем отговор и задачи 
със свободен отговор

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗПИТИ



Националното външно оценяване по български език и литература
(БЕЛ) и по математика в края на VII клас се провежда като изпит чрез
тест, който включва 2 две) части.
С резултатите от изпитите чрез тест по БЕЛ и по математика в края на
VII клас се осъществява приемането на места по държавния план-
прием на ученици в VIII клас.

БЕЛ – І част – 60 мин. 
ІІ част – 90 мин.

МАТЕМАТИКА - І част – 60 мин.
ІІ част – 90 мин.

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТИТЕ

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 7 клас



 І част - тест
Тестът съдържа 25 задачи по български език и
литература, от които : 18 задачи със структуриран
отговор с четири възможности за отговор, от които
само един е правилен; 6 задачи с кратък свободен
отговор; 1 задача с разширен свободен отговор;

 ІІ част – 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;

3.По време на изслушването и на самостоятелното
четене на текста нямат право да си водят бележки.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА



 І част - тест
Общо 20 задачи , от които :18 задачи са със структуриран
отговор с четири възможности за отговор, от които само
един е правилен; 2 задачи с кратък свободен отговор
(числов, символен или словесен) – от учениците се
изисква да напишат свободни отговори, без да
привеждат своето решение;

 ІІ част
3 задачи с разширен свободен отговор – учениците
трябва да опишат и да аргументират изпълнението
на определена математическа задача с аналитико-
синтетичен характер. 

МАТЕМАТИКА



ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПИТА

УЧЕНИКЪТ:

1. Явява се в сградата на училището не по-късно от 30 (тридесет) минути
преди часа, определен за начало на изпита;
2. Допуска се да влезе в сградата на училището и изпитната зала, като
показва на квестора документ за самоличност- лична карта/ученическа
лична карта/задграничен паспорт.
2. Заема определеното му работно място не по-късно от 9:45 часа;
3. Предават на квесторите за съхранение на видно място изключена
мобилната си комуникационна техника;
4. Изслушват инструктаж за работата по време на изпита, както и по
отношение на изискванията за анонимност на изпитната работа и се
подписва в квесторския протокол;

НОСИ и ПОЛЗВА
 По БЕЛ –химикал, който пише черно, молив и гума
 МАТЕМАТИКА - линия, пергел, триъгълник,  химикал,който

пише черно, молив и гума



УЧЕНИКЪТ ПОЛУЧАВА:
 Изпитен комплект, който съдържа: лист с указания за
работа и прикрепена към него идентификационна бланка,
лист/листове за отговори и/или свитък за белова.
Помощните материали по БЕЛ и по математика съдържат:
индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1,
малко пликче за идентификационната бланка, листове за
чернова.
На работното си място под контрола на квесторите
попълва четливо идентификационната си бланка,
подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПИТА:



 Получава от квестора изпитния материал последователно за
всяка отделна част. По математика в началото на първа част
получава математически формули;

 Пише с черен химикал, чертаят с черен молив,а по
математика може да използват и линия, пергел, триъгълник;

 Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на
дъската от квесторите.

 Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва
верните отговори САМО в изпитния комплект – лист за
отговори и/или в свитъка за белова.

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА:



Внимание! Изпитният материал (в т.ч.
и математическите формули за НВО по 
математика) и листовете за чернова не се 
поставят  и засекретяват в индивидуалния 

плик и няма да бъдат проверявани!

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА:



 Не шуми и не извършва действия, които нарушават
нормалното протичане на изпита.

 При необходимост получава допълнителни листове за
чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

 Не напуска изпитната зала преди приключване на работата
върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60
минути. В случаите, когато частта е с продължителност 90
минути, излизането от изпитната зала е възможно след
изтичане на първите 60 минути от работата върху
съответната част.

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА:



 Може да напусне залата и сградата не по-рано от
първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след
това, в случай че е приключил окончателно и е предал
надлежно запечатана изпитната си работа;
След приключване на определеното време за работа по
част 1 под наблюдение от квестора, откъсва и поставя в
плик листа за отговори, след което го запечатва и го
поставя на масата до себе си.
Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора
или от записа на аудионосителя за преразказа в част 2 от
изпита по български език и литература;

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА:



 След като е изслушал един път записа от аудионосителя
на изпита по БЕЛ, получава размножения текст за
преразказ за самостоятелно запознаване с текста в
продължение на 15 минути, след което връща текста за
преразказ на квестора. (Времето за самостоятелно
запознаване с текста за преразказа се включва във
времетраенето за работа по част 2.) ;
 По време на изслушването и самостоятелното
запознаване с текста за преразказ няма право да си води
бележки;

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА:



 Може да използва предоставените математически формули
по време на работа и по двете части на НВО по математика, 
които се предоставят от квесторите заедно с изпитния
материал в началото на 1 част;

 Няма право да се връща и да работи върху листа за 
отговори или свитъка за белова на приключила вече част;

 Не нарушава анонимността на изпитната работа, не поставя
знаци, не записва име или имена. Не се оценява изпитна
работа, за която е установено нарушаване на изискванията
за анонимност.

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА:



 Отстранява се от НВО и напуска сградата на училището
ученик, който: преписва от хартиен носител; преписва от 
данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни
телефони,калкулатори, таблети и др.); преписва от работата
на друг ученик; използва мобилен телефон или друго
техническо средство за комуникация; изнася извън залата
изпитни материали или информация за съдържанието им. 
Изпитната работа на отстранения ученик не се оценява.

 В случай че ученикът напусне сградата, не се допуска 
обратно в нея до края на изпитния ден.

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА:



 Когато ученикът приключи работата си, дава знак на квестора с
вдигане на ръка и изчаква търпеливо и без да шуми, неговото
идване, за да предаде работата си. Предава изпитната си работа,
без да напуска работното си място, като под прякото наблюдение
на квестора:
1. предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената

идентификационна бланка;
2. отделя внимателно идентификационна бланка от листа с

указанията за работа;
3. поставя идентификационна бланка в малкия плик и го залепва;

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА



4. поставя в индивидуалния плик за изпитната работа малкия плик с
идентификационната бланка, запечатания вече плик с част 1 и
свитъка за белова, след което залепва индивидуалния плик; в плика
с индивидуалната изпитна работа следва да постави и частите от
изпитния комплект (листа за отговори и/или свитъкът за белова),
върху които не е работил;
5. предава на квестора извън залепения плик с индивидуалната
изпитна работа изпитните материали, листовете за чернова, листа с
указания за работа, а на изпита по математика – и математическите
формули.
 Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА



Оценяване на писмените работи – 17.06.-26.06.2022г.

Обявяване на резултатите до 28.06.2022 г.
Индивидуалните резултати от НВО се обявяват в електронна

система на страницата на МОН и достъпът до нея се 
осъществява едновременно с входящ номер и уникален

индивидуален идентификационен код.
 Запознаването с оценената индивидуална работа на

ученика може да стане при условия и по ред, определени
със заповед на началника на Регионалното управление на
обраованието.

РЕЗУЛТАТИ от изпитите



 Запознаването с оценената индивидуална работа на
ученика от НВО по БЕЛ и по математика става в присъствие
на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени
права на достъп, като:

а) ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена
изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

б) сканираното изображение не може да бъде снимано, 
записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

в) не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

РЕЗУЛТАТИ от изпитите



РЕЗУЛТАТИТЕ от външното оценяване

 Оценката на ученика от изпитите по БЕЛ и
Математика се записва в точки, с точност до
0,01, като максималният брой точки на всеки
от изпитите е 100 ;
 Оценките се записват в свидетелството за
основно образование.
 По учебния предмет чужд език, в случай че

е положен изпит, се записва и постигнатото
ниво в съответствие с Общата европейска
езикова рамка.



Външно оценяване = конкурсен изпит 
по: БЕЛ и Математика

Без заплащане на такса за полагане на 
конкурсен изпит

ВАЖНО! ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ



 Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни
увреждания по тяхно искане се приемат по документи за
профили, специалности от професии, които не са
противопоказни на здравословното им състояние –
кандидатстват без конкурсен изпит.

От 03.05. до 20.05.2022 г. вкл. всеки работен ден от 9.00ч.до 
17.00ч. в сградата на РУО –Варна ,ул.Цар Симеон І №32,ет.3, 

деловодство се подават следните документи:

1. Заявление с подредени желания /по образец на МОН/.
2. Протокол от специализирана по профила на заболяването

лекарска консултативна комисия с приложени лична
амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и
консултации, документиращи заболяването, рецептурна
книжка (при наличие на такава) или решение на районна
експертна лекарска консултативна комисия

Приемане на ученици с хронични 
заболявания, с физически и сензорни 

увреждания



 Резултатите от насочването на кандидатите ще
бъдат обявени до 14.06.2022 г. на сайта на РУО –
Варна, в рубриката „Прием на ученици“, по
входящите номера на подадените документи.

 Насочените ученици се записват в училището до
17.00 часа на 04.07.2022 г. Насочените и
незаписалите се в определения срок ученици губят
мястото си в паралелката. Подадените медицински
документи, подлежащи на връщане, се получават в
училището, където е насочен ученикът.

Приемане на ученици с хронични 
заболявания, с физически и сензорни 

увреждания



Проверка на способностите по: 
Изобразително изкуство - 21.06.2022г.
Музика - 22.06.2022г. 
ФВС – 23.06. - 24.06. 2022г.
Заявленията за полагане на тези изпити се 
подават в училището, където учат учениците в 
срок от 26 - 27 май 2022г..

Обявяване на резултатите – до 28.06.2022г.

Изпити за проверка на способностите



1. Приемането на ученици в VIII клас се извършва въз основа на
резултатите от националното външно оценяване, които се
включват като балообразуващ елемент, и желанията на
учениците.

2. Учениците участват в класирането за определените с
държавния план-прием места в VIII клас според бала и
желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по
низходящ ред.

3.Учениците могат да кандидатстват за приемане в
неограничен брой училища.

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА след 7 клас?



ВАЖНО! ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

БАЛООБРАЗУВАНЕБалът за класиране на учениците след завършено основно
образование се формира като сбор от следните елементи:

1. броя точки от националното външно оценяване по български език и
литература и по математика, като по решение на педагогическия съвет
на приемащото училище се избира или удвояване на двата резултата
от националното външно оценяване, или утрояване на един от
резултатите от националното външно оценяване;
2. оценките по два предмета, изучавани в VII клас, от свидетелството
за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с
ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
Балът на ученик, който не се е явил на националното външно
оценяване по български език и литература или по математика, се
формира по същия начин като резултатът от националното външно
оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.



ВАЖНО! ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

СКАЛИ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Скала за преобразуване на  оценките по двата уебни  предмета, 

изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование, в 
точки:

Отличен 6 – 50 точки
Много добър 5 – 39 точки

Добър 4 – 26 точки
Среден 3 – 15 точки 

Скала за преобразуване на точките от НВО в оценки:

от 0 до 15 точки – Слаб
От 16 до 29,5 точки – Среден
От 30 до 57,5 точки – Добър 

От 58 до 85,5 точки – Много добър
От 86 до 100 точки - Отличен



1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени 
желания;

2. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия 
лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от 
професии;

Документите се подават по електронен път!!!

Необходими документи за участие в 
приема



За І етап на класиране:  05 – 07.07.2022г.вкл.
Обявяване на приетите – до 12.07.2022г.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/ 13.07. –
15.07.2022г.вкл. - в училището, където са класирани.

КОГА се подават документите за участие в 
приема след завършен 7 клас



ІІ етап на класиране
 Обявяване на приетите – до 20.07.2022г.вкл.

 Записване на приетите – 21.–22.07.2022г. вкл.

 Обявяване на незаетите места – 25.07.2022г.

КОГА се подават документите за участие в 
класиране



ІІІ етап на класиране 
 Подаване на документи за трети етап - 26-27.07.2022г.
Отново се подават заявления и желанията могат да се 
пренареждат
 Кандидатства се за незаетите места

 Обявяване на приетите – до 29.07.2022г.вкл
 ЗАПИСВАНЕ – 01-02.08.2022г.вкл.

КОГА се подават документите за участие в 
класиране



 Обявяване на записалите се ученици и брой на 
незаетите места  след трети етап на класиране – до 
03.08.2022г.

 Попълване на незаетите места след трети етап на 
класиране и записване  – до 10.09.2022г. вкл. 
по график, определен от директора на училището

 Утвърждаване на осъществения държавен план –
прием  – до 14.09.2022г.вкл.

КОГА се подават документите за участие в 
класиране



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!

За едно желание се смята кандидатстването
за един профил или за една специалност от 

професия за всяко заявено училище.

ВАЖНО!
КАК да подредите желанията си?



ПОЛЕЗНО

НАРЕДБА №10/ 01.09.2017г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ – Раздел ІІІ Държавен прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 
от Закона за предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА №11/ 01.09.2017г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА 
УЧЕНИЦИТЕ – Глава трета  Раздел ІІ Национални външни оценявания
ЗАПОВЕД № РД09-1805/ 31.08.2021г. на МОН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИТЕ ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV , VІІ и Х клас. ПРЕЗ 
УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
 ЗАПОВЕД № РД09-1808/ 31.08.2021 г. на МОН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАФИКА НА 
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
ЗАПОВЕД №РД06-419/29.04.2022г.ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН- ПРИЕМ ЗА 
ОБЛАСТ Варна за учебната 2022/2023г.



ПОЛЕЗНО

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
С. КОНСТАНТИНОВО, УЛ. „БОРИС I „ №1

Директор : Ивелина Георгиева -Тел.  0877043229 
ОФИЦИАЛЕН САЙТ:  ou-kliment.com

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС

https://ou-kliment.com/documents.php?id=178



ПОЛЕЗНО

Регионално управление на образованието-
Варна
Адрес:

9000 Варна,
ул. “Цар Симеон I” №32, ет. 3

Раздел Прием на ученици – Прием след VІІ клас
http://ruo-varna.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=240&Itemid=195

Сайт на РУО – Варна 
http://ruo-varna.bg/



УСПЕХ 
СЕДМОКЛАСНИЦИ!

ОУ „Свети Климент  Охридски“ – Константиново2022г.


