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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.

2019 г.ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски



ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

Български език и 
литература

17 юни 2019 г.

Математика

19 юни 2019 г.

2019 г.ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски



ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТИТЕ
❑ Български език и литература
І част – 60 минути
ІІ част – 90 минути

❑Математика
І част – 60 минути
ІІ част – 90 минути

2019 г.ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски

Писмените работи по български език и литература 
и по математика са АНОНИМНИ и се проверяват от 
областна комисия.



ИЗПИТИ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА

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

• Изпитите се състоят в две части.

• За явяването на изпитите по български език и
литература и математика не се подават
заявления.

ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски 2019 г.



НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
❑ Тест от общо 25 задачи, 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;

1 задача за създаване на текст (ІІ част).

ІІ част изисква писане на преразказ с дидактическа задача:

1. Учениците изслушват веднъж текста за преразказа от аудио
носител.

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.

2019 г.ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски



НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

❑ Оценяване:

➢ Максималният брой точки от теста е 100 точки;

➢ Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като
всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на
спецификата, трудността и логиката на решението на задачата;

➢ Оценките от националното външно оценяване в края на VII се
изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да
се приравняват към оценки.

Общият брой точки от изпита служи за балообразуване при прием 
след 7. клас.

2019 г.ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски



НВО ПО МАТЕМАТИКА
 Тест от общо 25 задачи от които:

➢ 17 задачи, които са със структуриран отговор с четири

възможности за отговор, от които само един е правилен;

➢ 5 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

Общият брой точки от изпита служи за 
балообразуване при прием след 7. клас.

2019 г.ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски



В ДЕНЯ НА ИЗПИТИТЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА
❑ Учениците се явяват двора на ОУ “Хр.Ботев” не по-късно от

8:00 часа;

❑ Влизат в училището не по-късно от 8:25 часа;

❑ Носят документ за самоличност (лична ученическа карта или

ученически бележник) и служебна бележка за явяване на

изпит, издадена от училището, в което учат.

❑ Предават на квесторите изключения си мобилен телефон.

❑ Заемат определените им места не по-късно от 8:45 часа.

❑ Не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна

комуникационна техника;

❑ Носят:

✓ По български език и литература – ЧЕРЕН химикал.

✓ По математика – линия, пергел, транспортир, триъгълник, ЧЕРЕН

химикал, молив и гума.
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Непосредствено преди началото на изпита ученикът

2019 г. ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски

❑ Получава изпитния комплект и помощни материали;

❑ Запознава се указанията за работа с изпитните материали;

❑ На работното си място попълва с ПЕЧАТНИ букви идентификационната

си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа;

По време на изпита ученикът

❑ Получава изпитния материал последователно за всяка част;

❑ Пише с ЧЕРЕН химикал, чертае с черен молив, а за изпита по

математика може да ползва линия, пергел, триъгълник, гума;

❑ НЕ ПРЕПИСВА върху изпитната си работа текста, записан от дъската от

квесторите;

❑ След приключване на определеното време за работа по част 1, откъсва

и поставя в плик листа за отговори, СЛЕД КОЕТО ГО ЗАПЕЧАТВА и го

поставя на масата до себе си;
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По време на изпита ученикът

❑ Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху

съответната част, ако тя е с продължителност 60 минути. Ако частта е с 

продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно

след изтичане на първите 60 минути.

❑ 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;

❑ Може да бъде отстранен, ако:

1. Преписва от друг съученик или хартиен носител, оставя знаци по 

материалите и нарушава анонимността;

2. Използва мобилна техника, калкулатор, таблет и др.;

3. Изнася извън залата изпитни материали или информация за 

съдържанието им;

❑ Изпитната работа на отстранен ученик не се оценява и се анулира.
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След приключване на изпита ученикът

❑ 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 идентификационната бланка от листа с указанията за
работа;

3. Поставя идентификационната бланка в малкия плик за нея и го залепва;
4. Поставя в индивидуалния изпитен плик:

- малкия плик с идентификационната бланка;
- запечатания плик с част 1;
- свитъка за свободни отговори и листовете с надпис «чернова» /дори
и да не е работил върху тях/.

5. Залепва индивидуалния изпитен плик и го предава на квестора.
6. Извън плика предава:

- Лист с указанията за работа

- Изпитен тест

- Лист с формули по математика.



Изпитни комплекти за учениците

2019 г. ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски

Лист с указания за работа с 
прикрепена към него 

Идентификационна бланка
Лист за отговори

Свитък за свободните 
отговори  в т.ч. и листове 

за чернова

Малък плик за 
идентификационната 

бланка

Плик за част № 1 
(листа за отговори)

Индивидуален плик за изпитната работа

Предават се на квестора, без да се поставят в никой от пликовете:
❑ Лист с указанията за работа
❑ Изпитен тест
❑ Лист с формули по математика
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След приключване на изпита ученикът

❑ Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата;

❑ Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика става в

присъствието на член на регионалната комисия чрез влизане в

системата, като:

➢ Ученикът и неговия родител виждат сканираната и оценена изпитна

работа с присъдени точки за всеки един отговор;

➢ Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано,

отпечатвано и изнасяно от залата;

➢ Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.



За кандидатстване в училища по 
изкуства, спорт и др.

• Заявление се подава само за полагане на изпит за проверка на 
способностите от 03.06.2019 г. до 05.06.2019 г. в училището, в 
което се обучава седмокласникът – ОУ «Христо Ботев» – гр. 
Раковски; 

• 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.

2019 г.ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски



За кандидатстване в училища по 
изкуства, спорт и др.

2019 г.ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски

 Изпитът за проверка на способностите по музика
е практически и се полага в:

➢ СУ “Любен Каравелов”, гр. Пловдив

или

➢ СУ „П. Р. Славейков“, гр. Кричим;

➢ На 24.06.2019 г.

➢ Изпитът за проверка на способностите по
музика е устен и практически в две части с
продължителност не по-малко от 10 минути за
ученик.



За кандидатстване в училища по 
изкуства, спорт и др.

2019 г.ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски

 Изпитът за проверка на способностите по
физическо възпитание и спорт е практически и
се полага в:

➢ СУ „Петко Р. Славейков“, гр. Кричим;

➢ По график в периода от 25.06 - 26.06.2019 г.

➢ Изпитът за проверка на способностите по ФВС
е практически в два модула с
продължителност до 2 + 1 астрономически
часа.

• Резултатът от положения изпит важи за всички
училища с прием в профил „ФВС“, независимо
в кое училище е положен.



КАК СЕ КАНДИДАТСТВА СЛЕД 7 КЛАС

2019 г.ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски

 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.



ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС

Подаването на заявление за участие в първо/трето класиране 
за прием в 8. клас в неспециализираните училища по 

държавен план-прием за учебната 2018/2019 година се 

осъществява съответно:

- От 3 юли до 5 юли 2019 година за първо класиране;

- От 24 юли до 25 юли 2019 година за трето класиране.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за 

подаване на заявление:

- Онлайн кандидатстване;
- Подаване на хартиено заявление в едно от определените 

училища-център за прием на документи.

ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски                                                                                                                2019 г.



ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС

Ако решите да подадете онлайн заявление, следва да имате 

предвид следното:

- Входът в електронната система за кандидатстване се

осъществява на https://priem.mon.bg с входящ номер и

уникален за всеки ученик код за достъп, който ще

намерите в служебните бележки за допускане до изпитите

или в служебните бележки с резултатите от положените

изпити;
- Във Вашия профил следва да са видими Вашите лични

данни, образователните Ви резултати от НВО, изпитите за

проверка на способностите, както и оценките от

свидетелствата за основно образование, въведени от

училището, в което завършвате 7. клас (ОУ „Христо Ботев“-
гр. Раковски) – може да ги проверите за съответствие,

защото същите ще бъдат използвани за формиране на

бал, с който ще кандидатствате за всяко посочено

желание.

https://priem.mon.bg/


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС

- 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;

- 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.

- Попълването на заявлението включва предпочитаните

училища с избрани профили или специалности от

професии, подредени последователно според желанията.

Изборът става от меню, което включва училищата и

съответните кодове на специалностите.
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ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС

- Ако ученик кандидатства и за професионални паралелки, 

задължително прикачва и сканирано медицинско 

свидетелство, издадено от общопрактикуващия 

лекар/след като натиснете бутон „Прикачване на 

медицинско (PDF)“;

- За да се потвърди електронното подаване на заявлението, 

се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец 
излиза декларация за съгласие на родителя;

- Въведените желания са видими в профила на всеки ученик;

Ако не желаете да кандидатствате онлайн, заявление за 

попълване на хартия може да изтеглите от сайта на РУО-

Пловдив, или да получите бланка, да я попълните и подадете в 

един от училищата-център за прием на област Пловдив (с 
изключение на профил „ФВС“)
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КАКВИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

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

2. Копие на свидетелство за завършено основно

образование;

3. Копие от служебна бележка за резултатите от

положените изпити от НВО и от участието в национален

или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от

календара на МОН по учебни предмети, по които не се
провежда НВО през съответната учебна година;

ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски 2019 г.



КАКВИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

4. Копие от служебна бележка за резултатите от положените 

изпити за проверка на способностите;

5. Медицинско свидетелство от общопрактикуващия лекар 

на ученика – за кандидатстващите в специалности от 

професии;

6. Документ, издаден от министъра на образованието и 

науката, удостоверяващ, че ученика е класиран на І-во, ІІ-ро

или ІІІ-то място национален кръг на олимпиадата по БЕЛ, по 

математика и/или по допълнителните учебни предмети, за 

които се провежда НВО през съответната учебна година. 
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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 18 и 19 на 
Справочника) в точки

•задължителни елементи - НВО БЕЛ и НВО Математика  
(умножени по 1, по 2 или по 3 – указано в колона 20 в 
Справочника) в точки (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 = 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
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❑ 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.



ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018-

2019 г., СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ -

http://ruobg.com/files_priem/files_16/grafik.html
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Успех, 

седмокласници!
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