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Външно оценяване в 7. клас

Националното външно оценяване (НВО) в 7. клас се
осъществява чрез писмени изпитвания за установяване
нивото на овладените знания и умения по:

Български език и литература;

Математика;

Чужд език.
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Дати за провеждане на изпитите

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

19 МАЙ 2017 Г.

МАТЕМАТИКА

22 МАЙ 2017 Г.
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Дати за провеждане на изпитите

ЧУЖД ЕЗИК

29 МАЙ 2017 Г.
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Времетраене на изпитите
Български език и литература
І модул – 60 мин. 
ІІ модул – 90 мин.

Математика
І модул – 60 мин. 
ІІ модул – 90 мин.

Чужд език – 60 мин.
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Приемни изпити по БЕЛ и математика

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII 
клас. 

Изпитите се състоят в два модула.

Възможно е кандидатстване и само с резултатите (точки) от 
първия модул, но резултатът ще е по-нисък.

За явяването на изпитите по български език и литература и 
математика не се подават заявления.
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Изпитни комплекти за учениците

Голям хартиен плик, в който се запечатват изпитните работи;

Среден по големина хартиен плик, в който се запечатва листа за 
отговори след приключване на работата по първия модул;

Малък бял хартиен плик, в който се запечатва идентификационната 
бланка на ученика;

3 листа за чернова, подпечатани с печата на РУО – Пловдив;

Лист за отговори за първия модул с идентификационната бланка;

Свитък за свободни отговори за втори модул;

Лист с формули по математика;

Тест, текст за преразказ по БЕЛ.
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НВО по български език и литература

І модул съдържа тест от 25 задачи.

Оценката от него се вписва като текуща оценка по БЕЛ в дневника.

ІІ модул изисква писане на 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. В останалите 75 минути
пишат преразказа.

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

Общата оценка от изпита служи за балообразуване при прием след 7. клас.
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НВО по математика

 І модул съдържа тест от:

 16 задачи, структурирани с четири възможни отговора, от които само

един е правилен;

 4 задачи със свободен отговор (кратък числов, символен или словесен).

Оценката се вписва като текуща оценка по математика в дневника.

 ІІ модул съдържа 4 задачи с отворен отговор, от които: 

 2 задачи с кратък отговор (числов, символен или словесен), без да се

описва подробно решение;

 2 задачи с разширен отговор, в който да се опишат и аргументират

задачите.

Общата оценка от изпита служи за балообразуване при прием 
след 7. клас.
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НВО по английски език

 Чужд език – 25 задачи с избираем отговор с три възможни 
отговора, от които само един е верен и 5 задачи с кратък 
свободен отговор.

Резултатите от тях се вписват като текущи оценки в дневника по 
съответния учебен предмет.

2017г. ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГР.РАКОВСКИ 10



В деня на изпитите по БЕЛ и математика
 УЧЕНИЦИТЕ СЕ  Я ВЯВАТ ДВОРА НА ОУ “ ХР.БОТЕВ” НЕ ПО -КЪСНО 

ОТ 9, 00 ЧАСА
 ВЛИЗАТ В  УЧИЛИЩЕТО НЕ ПО -КЪСНО ОТ 9:25 Ч.  
 НОСЯТ ДОКУМЕНТ ЗА  САМОЛИЧНОСТ (ЛИЧНА УЧЕНИЧЕСКА 

К АРТА ИЛИ УЧЕНИЧЕСКИ БЕЛЕЖНИК)  И  СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА  
Я ВЯВАНЕ НА ИЗПИТ,  ИЗДАДЕНА ОТ УЧИЛИЩЕТО,  В  КОЕТО УЧАТ.

 ПРЕДАВАТ НА К ВЕСТОРИТЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ СИ МОБИЛЕН 
Т ЕЛЕФОН.

 ЗАЕМАТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ИМ МЕСТА НЕ ПО -КЪСНО ОТ 9 , 45  ЧАСА .
 НЕ ПОЛЗВАТ КОРЕКТОРИ,  К АЛКУЛАТОРИ,  СПРАВОЧНИЦИ И 

МОБИЛНА КОМУНИКАЦИОННА Т ЕХНИКА;

Н О С Я Т :

 По български език и литература – син химикал.

 По математика – линия, пергел, транспортир, триъгълник, син химикал, 
молив и гума.
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В деня на изпитите по БЕЛ и математика

 НЕ НАПУСКАТ ИЗПИТНАТА ЗАЛА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА 

РАБОТА ВЪРХУ ПЪРВИ МОДУЛ ,  АКО ЩЕ РАБОТЯТ ПО ВТОРИ

МОДУЛ ;

 ИЗСЛУШВАТ ЕДИН ПЪТ Т ЕКСТА ЗА  ПРЕРАЗКАЗ ;

 ПОЛУЧАВАТ ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР ОТ Т ЕКСТА ЗА  ПРЕРАЗКАЗ И ГО
ЧЕТАТ САМОСТОЯТЕЛНО В РАМКИТЕ НА 15  ( ПЕТНАДЕСЕТ )  МИНУТИ ,  
СЛЕД КОЕТО ГО ВРЪЩАТ НА К ВЕСТОРИТЕ ;

 ПО ВРЕМЕ НА ИЗСЛУШВАНЕТО И НА САМОСТОЯТЕЛНОТО ЧЕТЕНЕ
НА Т ЕКСТА ЗА  ПРЕРАЗКАЗ НЯМАТ ПРАВО ДА СИ ВОДЯТ БЕЛЕЖКИ ;

 ПО МАТЕМАТИКА ИМАТ ПРАВО ДА НАНАСЯТ ОЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ДА 
ПРАВЯТ ИЗЧИСЛЕНИЯ ПО ЗАДАЧИТЕ ВЪРХУ Т ЕСТОВАТА КНИЖКА И 
НА ЛИСТА С  ФОРМУЛИТЕ .

2017 г. ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГР.РАКОВСКИ 12



За кандидатстване в училища по изкуства, 
спорт и др.

• Заявление се подава само за полагане на изпит за проверка на 
способностите от 05.05.2017 г. до 09.05.2017 г. в училището, в 
което се обучава седмокласникът. 

• На територията на област Пловдив ще бъдат организирани изпити 
за проверка на способностите по музика и физическо възпитание 
и спорт за прием в 8 клас по профили „Музика“ и „Физическо 
възпитание и спорт. 

• Такса за явяване на изпит за проверка на способностите не се 
заплаща. 

• Към заявлението за полагане на изпит за проверка на 
способностите по ФВС се прилага копие от застрахователна полица 
„Злополука“ за дните на изпита.

• Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в 
държавните училища към Министерство на културата и Министерство 
на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно.
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За кандидатстване в училища по изкуства, 
спорт и др.

 Изпитът за проверка на способностите по музика е 
практически и се полага в СУ “Любен Каравелов”, гр. 
Пловдив, на 05.06.2017 г. 

 Начален час – 09.00 ч.

 Изпитът за проверка на способностите по ФВС е 
практически и се полага в СУ „Константин Величков“, гр. 
Пловдив, СУ „Братя Миладинови“, гр. Пловдив и СУ „Петко 
Р. Славейков“, гр. Кричим по график на 31.05-01.06.2017 г.

 Начален час – 09.00 ч.
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Писмените работи от конкурсните изпити по 
български език и литература и по математика са 

АНОНИМНИ!
Те се проверяват от областна комисия. 

ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ПО ЧУЖД ЕЗИК, НЕ 
СА АНОНИМНИ. 

ПРОВЕРЯВАТ СЕ ОТ УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ.
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Как се кандидатства след 7. клас

 Всеки ученик, завършил успешно 7 клас , има 
право да участва в приема в 8 клас в 
неспециализираните училища по ДПП, 
независимо дали се е явил на НВО по БЕЛ и 
математика с изключение на приема по 
профили „музика“ и „физическо възпитание и 
спорт“, за които задължително се изисква 
успешно положен изпит за проверка на 
способностите.

 Всеки ученик решава дали да работи по 
допълнителния модул в деня на изпита.
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Важни срокове

В срок до 5 (пет) работни дни след обявяване на 
резултата от всеки приемен изпит учениците в 
присъствието на родител (настойник) имат право да се 
запознаят с проверената си изпитна работа по ред, 
определен от началника на РУО; 

Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване 
на изпитните работи;

В работните дни от 16 до 22 юни 2017 г. подават 
документи за участие в приема в училищата-центрове, 
определени от началника на РУО:
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Центрове за подаване на документи за участие в първо и трето
класиране за прием на ученици в VІІІ клас: (с изключение на 

профил „Физическо възпитание и спорт“)

 Пловдив: 
СУ “Св. Климент Охридски”, бул. “Васил Априлов” №5
СУ “Пейо Кр. Яворов”, бул. “България” №136
СУ “Цар Симеон Велики”, ул. “Лука Касъров” №13
СУ “Св. Софроний Врачански”, ж.к. “Тракия”
СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

 Асеновград: ОУ „Петко Каравелов”,  ул. “Асен 
Карастоянов” № 16

 Карлово: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Васил 
Караиванов” № 4
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Центрове за подаване на документи за участие в първо и трето
класиране за прием на ученици в VІІІ клас: (с изключение на 

профил „Физическо възпитание и спорт“)
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•Брезово: СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ №1

•Калояново: ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ №26

•Кричим: СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ №24

•Куклен: СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ №52

•Лъки: СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ №4

•Маноле: СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ №5

•Перущица: ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ №7
•Първенец: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ №3
•Първомай: НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ №5
•Раковски: ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ №48
•Садово: ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ №2
•Сопот: НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ №51 
•Стамболийски: ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ №7
•Съединение: СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ №3
•Хисаря: ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ №73



Какви документи се подават за участие 
в приема

1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ – КОПИЕ (ПРЕДСТАВЯ СЕ И 

ОРИГИНАЛЪТ).

2. АКТ ЗА РАЖДАНЕ – КОПИЕ.

3. СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА С ОЦЕНКИТЕ ОТ ПРИЕМНИТЕ 

ИЗПИТИ – КОПИЕ И ОРИГИНАЛ.

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ,  В  КОЕТО СЕ ПОДРЕЖДАТ 

ЖЕЛАНИЯТА ЗА ПРИЕМ В УТВЪРДЕНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ. 
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Балообразуване

За профилите без изпит за проверка на способностите:

Общо 500 точки

•от тях 100 - Два предмета от Свидетелството за основно 
образование, изучавани в раздел А (Задължителна подготовка –
указани в колони 17 и 18 на Справочника) в точки

•задължителни елементи - НВО БЕЛ и НВО Математика  (умножени 
по 1, по 2 или по 3 – указано в колони 14 и 15 в Справочника) в 
точки (300-400)

•елементи по решение на педагогическия съвет на – резултати от 
национален/областен кръг на олимпиади по предмети, по които 
няма НВО;

•I, II или III място на национален кръг на олимпиада по 
БЕЛ/Математика/Чужд език = максимален резултат от НВО
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Балообразуване

За профилите с изпит за проверка на способностите:

•100 точки от два предмета от Свидетелството за основно 
образование, изучавани в раздел А (Задължителна подготовка) в 
точки по скала;

•Задължителни елементи - НВО БЕЛ и НВО М (умножени по 1) (200 
точки);

•Изпит за проверка на способностите (умножен по 2);

•I, II или III място на първенства по ФВС = максимален резултат от 
изпит за проверка на способностите
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Класиране на ученици с равен бал

Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля 
броят на местата в паралелката, те се подреждат в низходящ ред по:

1. сбора на резултатите от НВО;

2. сбора на оценките от балообразуващите учебни предмети, 
превърнати по скала в точки:

◦ Отличен (6) – 50 точки;
◦ Много добър (5) – 39 точки;
◦ Добър (4) – 26 точки;
◦ Среден (3) – 15 точки.

3. средноаритметичната стойност от оценките от БЕЛ, ЧЕ, М, ИЦ, ГИ, 
БЗО, ФА, ХООС от раздел А (Задължителна подготовка), превърнати по скала 
в точки;

4. Приемат се над държавния план-прием.
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Как да подредите желанията си

 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, А СЛЕД ТОВА ИЗРЕДЕТЕ ДРУГИТЕ 

СИ ЖЕЛАНИЯ В НИЗХОДЯЩ РЕД.

 КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ЖЕЛАНИЯ ИЗБРОИТЕ, ТОЛКОВА 

ШАНСЪТ ЗА ПРИЕМ Е ПО -ГОЛЯМ.

 В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ В І  ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 

МОГАТ ДА СЕ ВПИСВАТ НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ 

ПАРАЛЕЛКИ И УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.
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Класиране - http://ruobg.com/news 
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Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 
класиране

до 27.06.2017 г. вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на 
класиране

28.06.-30.06.2017 г. 
вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 
класиране

до 04.07.2017 г. вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 05.07. - 07.07.2017 г. 
вкл.

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

10.07.2017 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 11.07. - 13.07.2017 г. 
вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 
класиране

до 17.07.2017 г. вкл.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 18.07. - 19.07.2017 г. 
вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите
места след трети етап на класиране

21.07.2017 г.

http://ruobg.com/news


Заявление за участие в класирането

• В приема по общия ред участват всички ученици, които 
успешно са завършили основно образование.

• Подава се само едно заявление;

• Подават се по избор - електронно или на хартиен носител;

• При електронно подаване – входящ номер и ПИК,  
декларация от родител, която се попълва в системата;

• При електронно подаване на заявление за прием в 
специалности от професии – и сканирано копие на 
медицинско удостоверение. 



Основно училище „Христо Ботев“ – град Раковски

Излизат резултатите от първо класиране

По първо желание ли съм класиран?

Харесва ли ми мястото където съм 
приет, макар че не е първо желание?

Подавам заявление за участие във второ 
класиране в училището в което съм приет 
на първо класиране.

Излизат резултатите от второ класиране

Придвижих ли се напред в реда на 
желанията си?

Записвам се в училището, където съм приет 
на второ класиране, на по-горно желание. 
Вече и да искам не мога да се запиша на 
мястото си на първо класиране.

Не се записвам в училището 
и губя мястото си по първо 
класиране.

Записвам се в училището 
по първо класиране.

Не подавам заявление за 
участие във второ класиране 
и губя мястото си от първо 
класиране.

Записвам се в училището където 
съм бил приет на първо
класиране, тъй като не съм се 
успял да се придвижа напред.

Не се записвам в училището и 
губя мястото си по второ 
класиране.

ДА

НЕ
ДА

НЕ

ДА

Без значение

НЕ

Без значение

Класиране 



Успех, 

седмокласници!
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