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1. Служебни бележки

2. Формат на НВО

3. В деня на ИЗПИТА

4. Допускане на ученици

Съдържание

5. Срокове

6. Участие в 
класирането

7. Подаване на 
електронно заявление
8. Първо класиране



ДО 10  ЮНИ СРЕЩУ ПОДПИС НА 
УЧЕНИКА

В бележката има информация за:
• входящ номер
• допуснат до изпит
• дата, зала

НОСИ СЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОТ УЧЕНИКА В 
ДЕНЯ НА ИЗПИТА!

ПОЛУЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ 
ЗА ЯВЯВАНЕ НА НВО



Седмокласниците не подават заявления за 
полагане на НВО по БЕЛ и по математика. 

Такса не се заплаща.

ПОДАВАНЕНАЗАЯВЛЕНИЯ. ТАКСИ.



14 ЮНИ 2022 /  ВТОРНИК

НВО БЕЛ



❑ Част 1. 

25 задачи от три вида:

18 със структуриран отговор 

6 с кратък свободен отговор

1 с разширен свободен отговор

❑ Част 2. 

Създаване на текст дидактическа задача

ФОРМАТ ИЗПИТ НВО БЕЛ 



17  ЮНИ 2022 / ПЕТЪК

НВО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК



Компонент „Слушане“ – 20 мин.

10 задачи с избираем отговор

Компонент „Четене“ – 20 мин.  

10 задачи от 2 вида:

7 задачи с избираем отговор

3 задачи с кратък свободен отговор

Компонент „Писане“ – 20 мин.

1 задача за създаване на писмен текст



16  ЮНИ 2022 / ЧЕТВЪРТЪК

НВО МАТЕМАТИКА



Част 1.

20 задачи от два вида:

18 със структуриран отговор

2 с кратък свободен отговор

Част 2.

3 задачи с разширен свободен отговор

НВО МАТЕМАТИКА



първа част : 60 минути

втора част: 90 минути

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПИТА



9:15 часа  

в двора на училището

9:30 часа  

в определената зала

В ДЕНЯ НА ИЗПИТА



• УЧЕНИЦИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ЗАЛИ на етаж 
3 с № 53, 54, 55, 56 ВЛИЗАТ ПРЕЗ ВХОДА 
ДО СТОЛА 

• УЧЕНИЦИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ЗАЛИ на етаж 
4 с № 60, 61, 62, 63, 64, 65 ВЛИЗАТ ПРЕЗ 
ЦЕНТРАЛЕН ВХОД

В ДЕНЯ НА ИЗПИТА



НЕ СЕ ДОПУСКАТ РОДИТЕЛИ В 

ДВОРА И СГРАДАТА НА 

УЧИЛИЩЕТО!

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ



1. С  УНИФОРМА

2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕТЕ

3. НОСЯТ СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА 

4. НОСЯТ ДОКУМЕНТ ЗА 
САМОЛИЧНОСТ

ДОПУСКАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ



1. БЕЛ - ЧЕРЕН ХИМИКАЛ, МОЛИВ И ГУМА

2. МАТЕМАТИКА - ЧЕРЕН ХИМИКАЛ, 
МОЛИВ, ГУМА, ЛИНИЯ, ПЕРГЕЛ, 
ТРИЪГЪЛНИК

НЕОБХОДИМИ ПОСОБИЯ



Предават се на квестора и се 
оставят на видно място

МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ



• До 09:45 часа

• Изслушват инструктажа на квестора и 
се подписват в протокол

Инструктаж на ученика



10:00 часа

НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ



първа част : не могат

втора част: след 60 
минути

Кога учениците могат да излизат 
от залата ?



• След първата част, в случай че е 
приключил окончателно и е 
предал надлежно запечатана 
изпитната си работа.

• Задължително полага подпис 
преди напускане на изпитната 
зала

Кога могат да напуснат 
окончателно изпита?



ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ 
РАБОТИ

17-26 ЮНИ 2022 г. 

ОЦЕНЯВАНЕ



Оценките от националното външно 
оценяване в края на VII се изразяват 
само с количествени показатели - в 
брой точки, без да се приравняват 

като оценка.

ОЦЕНЯВАНЕ



Максимален брой точки – 100 
по БЕЛ и математика

ОЦЕНЯВАНЕ



Точките от изпитите се вписват в 

свидетелството за основно образование 

– чл. 53, ал. 2 от Наредба №11/2016 г. 

ОЦЕНЯВАНЕ



ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО
ДО 28 ЮНИ 2022 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО



Индивидуалните изпитни работи от 
НВО могат да се видят при условия и 

ред, определен със заповед на 
началника на РУО



• Родителят заявява желание в РУО
• В присъствие на член на РКПОИР
се влиза в системата и родителя
вижда сканирана оценената
изпитна работа

• НЯМАТПРАВО ДА СНИМАТИЛИ
РАЗГЛЕЖДАТЧУЖДИИЗПИТНИ
РАБОТИ



ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 
ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ

4 ЮЛИ 2022 г.



Подаване на документи за 
участие в приема

ОТ  5 ЮЛИ ДО 7 ЮЛИ 2022 г.



В класирането имат право да участват всички
ученици, успешно завършили VІІ клас,
включително учениците, които не са се явили
на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът
от НВО по БЕЛ и математика при
балообразуването се приема за 0 точки.

УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО



1. Онлайн кандидатстване

2. Хартиено заявление

КАК СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ?



Всеки ученик може да избере 
само един от двата начина за 

подаване на заявление.

КАК СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИ?



Информация за училищата-центрове за
приемане на заявления на хартияще

бъде предоставяна по-късно.

Информацияцентрове



Къде се подават заявления на 
хартия? От 2021 г.

• Центрове за подаване на документи за 
участие в І и ІІІ етап /с изключение на 
профил „Физическо възпитание и спорт“/:

Пловдив:

• ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” 
№ 86



Къде се подават заявления на 
хартия?  От 2021 г.

• СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” 
№ 13

• СУ “Св. Софроний Врачански”, район 
“Тракия”, ул. „Съединение“ №53

• СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136

• СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27



РАБОТНО ВРЕМЕ НА УЧИЛИЩАТА-
ЦЕНТРОВЕ от 2021 г.

Работно време на центровете:

І класиране: в работните дни от 
08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: в работните дни от 
08.00 до 18.00 часа

.



https://admin.infopriem.mon.bg

Вх. № и уникален код в 
служебната бележка

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЕЛЕКТРОННО 
ЗАЯВЛЕНИЕ?



Въвеждането на желанията се 
осъществява в раздел „Въвеждане на 
желания“, като за всяка област /ако 

желаете да кандидатствате за прием 
в училища на територията на други 
области/ се регистрира и попълва 

отделно заявление;



Предоставяме Ви линк за достъп до 
виртуалната панорама на 

професионалното образование и 
обучение и кариерно ориентиране за 

2021/2022  

ИЗБЕРЕТЕ ЖЕЛАНОТО УЧИЛИЩЕ

https://sites.google.com/view/pooplovdiv/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА НА РУО
КАТО ПОСЛЕДВАТЕ ЛИНКА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН 
ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В 
ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В

СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА

Раздел „ПРИЕМ“ 🡪 раздел „Текущи съобщения“

ПЛАН- ПРИЕМ В VIII КЛАС

https://www.ruobg.com/files_priem/files_16/plan_priem_8.pdf
https://www.ruobg.com/files_priem/files_16/plan_priem_8.pdf


Заявление за кандидатстване за 
участие в първо класиране за прием 
в 8. клас в училищата на всяка 
отделна област се подава 
еднократно и не може да бъде 
анулирано или коригирано;

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ



• Попълването на заявлението включва 

предпочитаните училища с избраните 

профили или специалности от професии, 

подредени последователно според 

желанията; 

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ



• Изборът става от меню, което включва 

училищата с прием след завършен VII 

клас с утвърдените паралелки по 

профили и специалности от професии, 

както и кодовете им;

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ



Ако ученикът кандидатства и за 

професионални паралелки, задължително 

прикачва и сканираното медицинско 

свидетелство, издадено от 

общопрактикуващия лекар, след като натисне 

бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ



За да се потвърди електронното 

подаване на заявлението, се натиска 

бутон „Запис“, след което в отделен 

прозорец излиза декларация за съгласие 

на родителя;

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ



ДО 12 ЮЛИ 2022 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ



от 13 до 15.07.2022 г.

ЗАПИСВАНЕ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ 
НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ



Обявяване на списъците с приетите 
ученици на втори етап на класиране до 

20 юли 2022 г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ



Записване на приетите ученици на 
втори етап на класиране 21 – 22 юли 

2022 г.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ



Обявяване на записалите се ученици и 
броя на

незаетите места след втори етап на 
класиране

25 юли 2022 г

СЛЕД ВТОРИ ЕТАП



Подаване на документи за участие в 
трети етап на

класиране

26 – 27 юли 2022 г.

ТРЕТИ ЕТАП



Обявяване на списъците с приетите 
ученици на трети

етап на класиране

29 юли 2022 г.

ТРЕТИ ЕТАП



Записване на приетите ученици на 
трети етап на

класиране

01 – 02 август

2022 г.

ТРЕТИ ЕТАП



10 СЕПТЕМВРИ 2022 г.

Определя се от Директора

ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА 
СЛЕД  ТРЕТО КЛАСИРАНЕ



Не е необходимо представяне 
на удостоверение за 

преместване!

ПРИ ЗАПИСВАНЕ



• Заявление до директора

• Свидетелство за основно 
образование/оригинал/

• Медицинско свидетелство/ оригинал

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА 
ЗАПИСВАНЕ



Учениците, които не са 
класирани на І етап участват 

във ІІ етап на класиране 
автоматично

КЛАСИРАНЕ



Класираните на І етап ученици се 
записват в училището, в което са 

класирани. 



Участниците във ІІ класиране запазват 

мястото си от І класиране само, ако не 

бъдат класирани на по-предно свое 

желание.




