
 
НВО ІV клас 
През 2020 г. няма проведени НВО изпити след 4 клас 
Датите на приемните изпити по български език и математика се определят от 
министъра на образованието в началото на учебната година. Изпитите по БЕЛ и 
математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът  
Изпитът от НВО е писмен. 
НВО 7 клас 
 
Кога ще се проведе НВО за 7. клас и кой отговаря за организацията им? 
   Датите на приемните изпити по български език и математика се определят от 
министъра на образованието в началото на учебната година. Изпитите по БЕЛ и 
математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът .  

Изпитът по български език и литература  е писмен 
Вид и времетраене на изпита 
- Изпитът от НВО е писмен. 

- Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест  
-  Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни 

потребности e до 90 минути над определеното време. 
Изпитът по математика е писмен 
   Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест . 
Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни отребности 
е до 90 минути над определеното време. 
 
Какво носят и ползват за изпита учениците? 
- по български език и литература - черен химикал.  
- по математика - линия, пергел, транспортир, молив, триъгълник, гума, черен 
химикал. 
 
Преди началото на теста учениците: 
Се запознават с правата и задълженията си по време на изпита, както и с изискванията 
за анонимност на изпитната работа. Получават голям бял плик и малък бял плик с 
картонче, върху което ученикът собственоръчно вписва трите си имена и входящия си 
номер. 
 Пишат със черен  химикал, чертаят с черен молив. 
 Не ползват калкулатори, коректори, справочници и мобилна комуникационна 
техника. 
 Не шумят, не подсказват, не преписват. 
 Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа. 
 Не напускат изпитната зала по-рано от 30 минути след началния час на изпита. 

НВО 10 клас 

През 2020 г. няма проведени НВО изпити след 10 клас 



Националното външно оценяване по БЕЛ и по математика е задължителен изпит за 
всички десетокласници. Целите на националното външно оценяване са: 

• да установи в края на Х клас (край на първия гимназиален етап) степента на 
постигане на очакваните резултати от обучението по тези предмети; 

• диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на 
учениците от Х клас; 

• мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, 
насочени към подобряване на качеството на образованието. 

Оценяване: 
 
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. 
  
Резултати от НВО: 
Резултатът от НВО по БЕЛ в края на Х клас се вписва в удостоверението за завършен 
първи гимназиален етап и се изразява само с количествен показател – в брой точки, без 
да се приравнява към оценка.  
  
Изпитът по български език и литература 
  
Вид и времетраене: 

• равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 23 
задачи; 

• времетраенето е 90 минути (два слети учебни часа), а за учениците със 
специални образователни потребности – допълнително над определеното време. 

Изпитът по математика 

Вид и времетраене: 

- равнището на компетентностите се проверява писмено чрез тест с общо 17 
задачи; 

- времетраенето е 90 минути (два слети учебни часа), а за учениците със 
специални образователни потребности – допълнително над определеното време. 

Учебно съдържание: 

Системата от задачи по математика се определя от задължителното учебно съдържание, 
съгласно утвърдените учебни програми по математика от VIII до X клас като се 
прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до X клас включително. 

Документи "НВО" 
 
Инструкции за провеждане на НВО 
Заповед НВО 7 клас 



Инструктаж за ученика НВО 7 клас 
НВО 2021/2022 - 7. клас Правила за информационна сигурност при организацията, 
провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на VII клас 
през учебната 2019/2020 година 
Заповед НВО 10 клас 
НВО 2021/2022 - 10. клас Правила за информационна сигурност при организацията, 
провеждането и оценяването на националните външни оценявания в края на Х клас 
през учебната 2021/2022 година 
Инструктаж ученик 10 клас 
Инструктаж ученик 10НВО чужд език говорене 2022 
Инструктаж ученик 10НВО ИТ 2022 
 


