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Външно оценяване в 7. клас

Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява,
съгласно зап. № РД09-920/05.V.2020 г., изменяща зап. № РД09-
2152/27.VIII.2019 г. на Министъра на образованието и науката.

Седмокласниците полагат изпити по:

Български език и литература;

Математика.

Изпитът е писмен, състои се в две части.

https://www.mon.bg/bg/61


Дати за провеждане на изпитите

Български език и 
литература 

15 юни 2020 г.

Математика 
17 юни 2020 г



Времетраене на изпитите

Български език и литература
Изпитът от НВО е писмен
Тест от общо 26 задачи
Времетраене – 150 мин. (за учениците със СОП + 80 мин.)

Математика 
Изпитът от НВО е писмен
Тест от общо 23 задачи
Времетраене – 150 мин. (за учениците със СОП + 80 мин.)



Видове задачи 

Български език и литература
- 18 задачи със структуриран отговор с 4 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. 
Математика
- 18 задачи, които са със структуриран отговор с 4 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;
- 3 задачи с разширенсвободен отговор – учениците трябва да опишат и 
да аргументират изпълнението на определена математическа
задача с аналитикосинтетичен характер.

https://www.mon.bg/bg/100149


Максимален брой точки от теста

Български език и литература
- 100 точки

Математика 
- 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 клас се 
изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се 
приравняват към оценки.



В деня на изпитите по БЕЛ и математика

 Учениците влизат в училището не по-късно от 8:30 ч.

 Носят документ за самоличност (лична ученическа карта) и служебна

бележка за явяване на изпит, издадена от училището, в което учат.

 Заемат персонално определеното им работно място до 8:45 ч.

 Предават на квесторите изключени изцяло всички технически средства

за комуникация.

Носят:

 По български език и литература – носи и ползва химикалка, която пише с черен

цвят, молив и гума.

 По математика – и линия, пергел, триъгълник.



По време на изпита:

Пишат с черен химикал, чертаят с черен молив;

Не ползват калкулатори, коректори, 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

Изпитът се състои от две части, но учениците могат да напуснат залата не по-
рано от първите 60 минути на част 1



Писмените работи от конкурсните изпити по български език и 

литература и по математика са 

АНОНИМНИ!

Те се проверяват от областна комисия. 



За кандидатстване в училища по изкуствата

Проверка на способностите по: 

 Изобразително изкуство - 22.06.2020 г.

Музика – 23.06.2020 г. 

 Спорт – 24 - 25.06.2020 г. вкл. 

Заявленията за полагане на тези изпити се подават в срок 

от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г. включително.



Как се кандидатства след 7. клас

 За определените с държавния план-прием места в VIII клас 
могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили 
основно образование в годината на кандидатстването, както и 
лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в 
годината на кандидатстване.

 Училището, в което учениците учат, им издава свидетелство за
основно образование.



Важни срокове

 До 29 юни 2020 г. вкл. – обявяване на резултатите от НВО
Родителите и учениците имат право да видят писмената работа в 
допълнително обявени дни.

 До 2 юли 2020 г. – получаване на служебна бележка с резултатите от 
изпитите, способности . Предоставя се от училището, в което учи ученикът.

 До 3 юли 2020 г. вкл. – издаване на свидетелство за основно образование.

 От 3 до 7 юли 2020 г. – подаване на документи за участие в приема след 7. 
клас.

 До 13 юли 2020 г. - Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап 
на класиране.



Какви документи се подават за участие в 
приема

1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
2. Свидетелство за завършено основно образование – копие - за ученици от 
училища от друга област или когато образованието не е придобито в 
годината на кандидатстването;
3. Служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на 
олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети 
по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда НВО – копие - за ученици от 
училища от друга област;
4. Служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на 
способностите - копие;
5. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на 
ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;
6. Документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверя-
ващ, че ученикът е класиран на I, II или III-то място на национ. кръг в VII клас 
на олимпиадата по БЕЛ, по математика и/или по допълнителните учебни 
предмети по чл. 57 (1) т. 1, за които се провежда НВО в съответната уч. год.



Къде се подават документите

Информация за мястото на подаване на документи ще бъде 

публикувана по-късно.



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.



Първи етап на класиране

Обявяване на приетите – до 13.07.2020 г. 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) – до 16 юли 2020 г.

Става в училището, където са приети. При подадено заявление за
участие във втори етап на класиране мястото на ученика от първия
етап се запазва.

Документи при записване:
 Заявление до директора
 Оригинал на свидетелството за основно образование.
 Медицинско свидетелство /заспециалности от професии/.
 Копие от акта за раждане.
 Снимка.



Втори етап на класиране

Обявяване на приетите – до 20 юли 2020 г. вкл.

Записване на приетите – до 22 юли 2020 г. вкл. 

• При подадено заявление за участие след втори етап на 

класиране мястото на ученика от втория етап НЕ се запазва.



Балообразуване

1. Всяко училище с решение на педагогическия съвет само определя 
балообразуването за всяка паралелка.

2. Максималният брой точки е 500:

БЕЛ 100 т./ математика 100 т.

Оценка от свидетелството:

Отличен 6 се приравнява на 50 точки;

Много добър 5 се приравнява на 39 точки;

Добър 4 се приравнява на 26 точки;

Среден 3 се приравнява на 15 точки.

Максимален бал – 500 точки.



Балообразуване

Училище Резултати от 
изпити

Балообразуващи предмети 
от свидетелството

БЕЛ МАТ предмет1 предмет2

91 НЕГ 2 2 БЕЛ МАТ

НФСГ 1 3 БЕЛ МАТ



2020 г.


