
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 
И КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 



ЦЕЛ НА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ В 7. КЛАС 

Националното външно оценяване в 7. 
клас се осъществява чрез писмени 

изпитвания за установяване постигането 
на очакваните резултати от обучението, 

определени с учебните програми по: 

•Български език и литература 

•Математика 



ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – 7. КЛАС 

ВАЖНИ ДАТИ 

 

 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА 

МАТЕМАТИКА 

14.06.2022Г. 16.06.2022Г. 



ВРЕМЕТРАЕНЕ 

 

БЕЛ – I ЧАСТ – 60 МИНУТИ 

               II ЧАСТ – 90 МИНУТИ, 

МАТЕМАТИКА - I ЧАСТ – 60 МИНУТИ 

                                 II ЧАСТ – 90 МИНУТИ 

 За учениците със специални образователни 
потребности e до 80 минути над определеното 
време.  

 

 

 

 

 



БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

    I ЧАСТ – ТЕСТ ОТ 25 ЗАДАЧИ 

     II ЧАСТ – създаване на текст 

1.Учениците изслушват веднъж текста за преразказ. 

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. 



МАТЕМАТИКА 

 I ЧАСТ – тест 
 18 задачи, структурирани с четири възможни отговора, от които 

само един е правилен 

• II ЧАСТ – 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, 

символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат 

свободни отговори, без да привеждат своето решение;  

• 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да 

опишат и да аргументират изпълнението на определена 

математическа задача с аналитико- синтетичен характер.  



ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПИТА 

• Явяват се в сградата на училището не по-късно от 7,45 
часа  

• Носят документ за самоличност/ ученическа 
карта или лична карта, задграничен паспорт/ 

• Заемат местата си в стаята не по-късно от 8:45 ч. 

• Предават на квесторите изключените си 
мобилни телефони. 

УЧЕНИЦИТЕ: 

• химикалка, която пише с 
черен цвят, молив и гума, а за 
изпита по математика – и 
линия, пергел, триъгълник  

НОСЯТ: 



ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА 

Пишат с черен химикал, чертаят с черен молив; 

Не ползват калкулатор, коректор, справочна и мобилна техника; 

Не шумят и не извършват действия, които нарушават 
нормалното протичане на изпита 

Не подсказват и не преписват; 

Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на 
изпитната работа. 



РЕЗУЛТАТИТЕ от външното оценяване 

 Балът за класиране на учениците след завършено основно 
образование с изключение на случаите, за които се провежда 
изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от 
следните елементи: 

1. броя точки от националното външно оценяване по български 

език и литература и по математика, като педагогическият съвет на 

приемащото училище може да определи в балообразуването да 

участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни 

предмета, за които се провежда национално външно оценяване в 

съответната учебна година; 

2. оценките от свидетелството за основно образование по два 

учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, 

определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки 
в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението 
на учениците. 
 



РЕЗУЛТАТИТЕ от външното оценяване 

Когато за приемане на места, определени с държавния план-прием, се 
налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен 
етап или за завършена основна степен на образование, се прилага 
следната скала: 

1. отличен 6 се приравнява на 50 точки; 

2. много добър 5 се приравнява на 39 точки; 

3. добър 4 се приравнява на 26 точки; 

4. среден 3 се приравнява на 15 точки. 



 

 ВНИМАНИЕ! Отнася се само за ученици, които желаят да 

положат приемен изпит за проверка на способностите 

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:  

1. Подаването на заявление за полагане на приемен изпит за 
проверка на способностите се извършва от 26.05. до 27.05.2022г. в 
училището, в което ученикът завършва VІІ клас.  

2. До 10.06.2022 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. 



ПОЛАГАНЕ НА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ: 

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” - тест по български език и литература и 
тест по математика и удвоен изпит за проверка на 
способностите. 



ДАТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПРИЕМНИТЕ 
ИЗПИТИ 

Изпитите се провеждат, както следва:  

14.06.2022 г. – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

16.06.2022 г. – МАТЕМАТИКА  

ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ 

Изобразително изкуство - 21.06.2022 г.  

Музика – 22.06.2022г. 

Спорт – 23.06. – 24.06.2022г. 

• Училищата, в които ще се провеждат изпити за проверка на способностите (отнася се за 
учениците, подали заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в установения 
срок): 

• Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство: СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 
гр. Бургас 

• Изпит за проверка на способностите по музика: СУ „Добри Чинтулов“ – гр. Бургас 



ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ  до 28.06.2022 г.  

Записване на учениците, насочени от комисията 
по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. – 
до 4.юли 2022 г. 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В 
ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ  

От 05 до 07. 07. 2022.  подават заявление за 
участие в първи етап на класиране в училище или 
по електронен път. 



Необходими  документи:  

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

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

Служебна бележка за резултатите от положените приемни 
изпити за проверка на способностите; 



ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ 

• Обявяване на списъците на приетите ученици на първи етап на 
класиране до 12.07.2022г. 

• Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или 
подаване на заявление за участие във втори етап на класиране –от 
13.07. – 15.07.2022 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 – до 20.07.2022 г.  

 



ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ 

• Приетите на втори етап на класиране ученици трябва да се запишат в 

училищата  до 21.07-22.07.2022 г.  

• Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап 

на класиране - 25.07.2022 г.  

• Заявления за участие в трети етап на класиране се подават от 26.07 до 

27.07.2022г.  

• Кандидатът има право да пренареди желанията си, съобразно обявените 

незаети места след втория етап на класиране.  

• До 29.07.2022 г. се обявяват списъците с приетите на трети етап на класиране. 

Приетите ученици трябва да се запишат  от 01.08. - 02.08.2022г.  

• Записалите се ученици и незаетите места след ІІІ етап на класиране се 

обявяват до 03.08.2022г.  



ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ 

В срок до 10.09.2022 год. се извършва попълването 

на незаетите места след ІІІ етап на класиране.  

Записването на учениците се определя от 

директора на приемащото училище.  

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – www.ruoburgas.org – 
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7 КЛАС 

http://www.ruoburgas.org/


 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


