


НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

o Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. на МОН 

за определяне на дати за НВО и на график на 

дейностите

o Заповед № РД09-5109/23.12.2021 г. на МОН 

за правила за информационна сигурност, в 

т.ч. и задължения на участниците в 

националното външно оценяване.

o Наредба №10/01.09.2016г. за организация на 

дейностите в училищното образование, 

раздел IV.Държавен прием на ученици в VIII 

клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование

o Наредба № 11 за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците



ДАТИ ЗА НВО

Български език и литература 

14 юни 2022 г. 
Математика

16 юни 2022 г.
Чужд език 

(по желание на ученика) 
17 юни 2022 г.

Начало – 10.00 часа
Максимален брой точки-100



ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

НА НВО
Учебни 

предмети

Част 1 За 

учници 

със СОП

Част 2 За 

ученици 

със СОП

БЕЛ 60 

минути
+ до 30 

минути

90 

минути + до 50 

минутиМатематика 60 

минути

90 

минути

Чужд

език

60 

минути

- -



ЦЕЛИ на НВО по БЕЛ

o Диагностика на индивидуалния напредък и на 

образователните потребности на учениците; 

o Мониторинг на образователния процес за  

прилагане на политики и мерки, насочени към

подобряване на качеството на образованието; 

o Установяване на степента на постигане на  

отделни очаквани резултати от обучението по

БЕЛ;

o Използване на резултатите от НВО по БЕЛ като

балообразуващ елемент при приемането на 

ученици в VIII клас



ФОРМАТ на НВО по БЕЛ

o Две части;

o Тест с общо 26 задачи

o Видове задачи: 
 18 задачи със структуриран отговор с 

четири отговора, от които само един е 

правилен; 

 6 задачи с кратък свободен отговор; 

 1 задача с разширен свободен отговор;

 1 задача за създаване на текст.



ЦЕЛИ на НВО по МАТЕМАТИКА

o Диагностика на индивидуалния напредък и на 

образователните потребности на учениците;

o Мониторинг на образователния процес; 

o Установяване на степента на постигане на 

отделни очаквани резултати от обучението по 

математика; 

o Установяване на степента на постигане на 

отделни очаквани резултати от обучението по 

математика; 

o Използване на резултатите от НВО по 

математика като балообразуващ елемент при 

приемането на ученици в VIII клас. 



ФОРМАТ на НВО 

по МАТЕМАТИКА
o Тест с общо 23 задачи

o Видове задачи: 
 18 задачи със структуриран отговор с 

четири отговора, от които само един е 

правилен; 

 2 задачи с кратък свободен отговор; 

 3 задачи с разширен свободен отговор;



ЦЕЛИ на НВО по ЧУЖД ЕЗИК

o Диагностика на индивидуалния напредък и на 

образователните потребности на учениците; 

o Мониторинг на образователния процес; 

o Установяване на степента на постигане на 

отделни очаквани резултати от обучението, 

определени в учебната програма; 

o Установяване на степента на постигане на 

отделни очаквани резултати от обучението по 

чужд език; 

o Използване на резултатите от НВО по чужд 

език (по желание) като балообразуващ елемент 

при приемането на ученици в VIII клас.



НВО по ЧУЖД ЕЗИК

o Обект на измерването комуникативната 

компетентност на учениците на езиково 

равнище А2 на Общата европейска езикова 

рамка

o Компонентите на тестовете се основават на 

трите езикови умения: четене, слушане и 

писане 

o Езиковите компетентности се проверяват 

чрез различни видове задачи: 

 задачи с избираем отговор

 задачи с кратък свободен отговор

 една задача за създаване на писмен текст



ГРАФИК на ДЕЙНОСТИТЕ за 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕЖДАНЕ 

и ОЦЕНЯВАНЕ на НВО

Подаване на заявления за чужд език

02.02.2022 – 18.02.2022 г.
Издаване на служебни бележки за 

полагане на изпити от НВО 

до 10.05.2022 г.
Оценяване на изпитите работи от НВО 

28.05.2022 – 06.06.2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО 

07.06.2022 г.



ОЦЕНЯВАНЕ

Максимален брой точки от теста – 100;

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 НВО се изразяват с  

количествени показатели – в брой 

точки, без да се приравняват към 

оценки;



ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПИТА

Ученикът се явява  в сградата на 

училището не по-късно от 09.00 часа;

Носи документ за самоличност (лична 

карта/ ученическа лична карта/ 

задграничен паспорт);

Заема персонално определеното му 

работно място не по- късно 9:45 часа;

Носи и ползва химикалка, която пише

с черен цвят, а за изпита по 

математика - черен молив, гума,  

пергел, триъгълник или линия 



ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИЗПИТА

УЧЕНИКЪТ:

Се допуска да влезе в сградата на 

училището със защитна маска на 

лицето

Носи със себе си прозрачен плик, в 

който да постави личните си вещи и 

защитни ръкавици по желание

Може да носи и лични средства за 

дезинфекция



ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПИТА
УЧЕНИКЪТ:

o Изслушва инструктаж, съдържащ  изискванията 
за анонимност на изпитната работа, и се 
подписва в квесторския протокол от лявата 
страна на името си;

o Изключва изцяло всички технически средства за 
комуникация и ги предава на квестор, който ги 
поставя на видно място;

o Получава от квестор изпитен комплект и 
помощни материали;

o Запознава се с указанията за работа с 
изпитния материал;

o На работното си място попълва с печатни 
букви идентификационната бланка, 
подписва я, без да я отделя от листа с 
указания за работа.



ПО ВРЕМЕ НА НВО
УЧЕНИКЪТ:

o Пише с химикалка с черен цвят, чертае с черен 

молив, а за изпита по математика може да 

ползва линия, пергел, триъгълник;

o Не преписва върху изпитната си работа текста, 

записан на дъската от квесторите; 

o 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;

o Изпълнява точно инструкциите, които чува от 

квестора или от записа на аудионосителя за 

преразказа в част 2 от изпита по БЕЛ; 



ПО ВРЕМЕ НА НВО
УЧЕНИКЪТ:

o След като е изслушал един път записа от 

аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава 

размножения преразказ за самостоятелно 

запознаване с текста в продължение на 15 

минути, след което връща текста с преразказа 

на квестора;

o По време на самостоятелното запознаване 

няма право да си води бележки;

o След приключване на определеното време за 

работа по част 2 поставя свитъка за свободни 

отговори и листовете с надпис „чернова“ 

направо в индивидуални плик за изпитната 

работа, без да го запечатва.



ПО ВРЕМЕ НА НВО
УЧЕНИКЪТ:

Може да работи върху изпитните материали 
(тестовете), но отбелязва верните отговори 
САМО в изпитния комплект - лист за отговори 
и/или в свитъка за отговори.

ВНИМАНИЕ! 

o Изпитният материал (тестът) не се поставя и 
засекретява в индивидуалния плик и няма да 
бъде проверяван!

o Листовете за чернова не се поставят и 
засекретяват в индивидуалния плик и няма да 
бъдат проверявани! 



ПО ВРЕМЕ НА НВО

УЧЕНИКЪТ:

o Може да използва предоставените 

математически формули по време на работа и 

по двете части на НВО по математика;

o Няма право да се връща и да работи върху 

листа за отговори или свитъка за свободни 

отговори на приключилата вече част;

o Не шуми и не извършва действия, които 

нарушават нормалното протичане на изпита;

o При необходимост получава допълнителни 

листове за чернова, като това се отбелязва от 

квесторите в протокола.



ПО ВРЕМЕ НА НВО
УЧЕНИКЪТ:

o Не напуска изпитната зала преди 

приключване на работата върху съответната 

част, ако тя е с продължителност до 60 

минути. 

o В случаите, когато частта е с продължителност 

90 минути, излизането от изпитната зала е 

възможно след изтичане на първите 60 

минути от работата върху  съответната част;

o 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.



ВНИМАНИЕ !
От НВО се отстранява и напуска 

сградата на училището ученик, който:

 Преписва от хартиен носител;

 Преписва от данни, съдържащи се в 

технически устройства (мобилни телефони, 

калкулатори, таблети и др.);

 Преписва от работата на друг ученик;

 Използва мобилен телефон или друго 

техническо средство за комуникация;

 Изнася извън залата изпитни материали или 

информация за съдържанието им.



УСПЕХ!!!


