За вас, седмокласници!

За хронично болни ученици
• Подаване на документи за участие в
класиране – 03 – 21 май 2022 г. – от
9,00 до 17,30 ч.
• В РУО – Кюстендил

Документи
1. заявление с подредени желания по образец;
2. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична
амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на
районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование;
3. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците по чл.
95, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;

4. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от
Закона за закрила на детето.
5. медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, удостоверяващо, че специалностите от
професии, за които кандидатства, не са противопоказани на здравословното му състояние – за учениците от домове за

отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и
учениците, настанени в приемни семейства.

Дати на НВО
• 14 юни 2022 г., 10,00 ч. – БЕЛ
• 16 юни 2022 г., 10,00 ч. – математика
• проверка на способностите:
– изобразително изкуство – 21.06.2022 г.;
– Музика – 22.06.2022 г.;
– Физическо възпитание и спорт – 23 – 24.06.2022 г.
• Подаване на заявление за полагане на изпит за проверка на
способностите – 26 – 27.05.2022 г.

Преди изпитите
• Всеки ученик ще получи от училището
служебна бележка с името, входящ номер,

ЕГН, залата, в която е разпределен (може да
е различна за двата изпита)

ИЗПИТИТЕ - УЧЕНИКЪТ:
• Явява се в училище не по-късно от 9,30 ч.
• Носи документ за самоличност - лична карта/ученическа лична
карта/ученическа книжка/задграничен паспорт.

• Носи служебна бележка с номера на залата за всеки от изпитите
и вх. №
• Заема персоналното си място, обозначено с етикет с името му не
по-късно от 9,45 ч.
• Предава на квестора за съхранение изключена мобилна техника.

• Носи и ползва химикалка с черен цвят, молив и гума, а за
изпита по математика – и линия, пергел, триъгълник.

• Получава от квестора изпитен комплект и помощни
материали.
• Изслушва инструктаж за ученика от квестора и се

подписва в квесторския протокол.
• Запознава се с указанията за работа с изпитния

материал.
• На работното си място попълва четливо

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

Изпитни комплекти:
• Съдържат баркодове на всяка страница

• Тест, състоящ се от тестови въпроси и задачи
• Лист с указания за работа, прикрепена към

него идентификационна бланка, листове за
отговори, свитък за белова, в т.ч. и листове за

чернова

Помощни материали
• Индивидуален плик за изпитната работа
• Плик за част 1
• Малко пликче за идентификационната
бланка
• Математически формули за изпита по
математика

ВРЕМЕТРАЕНЕ
предмет

Част 1

Част 2

БЕЛ

60 мин.

90 мин.

Математика

60 мин.

90 мин.

НВО по български език и
литература
• Първа част – тест:
– 18 задачи със структуриран отговор с 4 възможности
– 6 задачи с кратък свободен отговор
– 1 задача с разширен свободен отговор

• Втора част:
– Слушане на неизучаван текст – от запис
– Прочитане на текста от ученика, без да си води бележки – 15 мин.
– 75 мин. – създаване на текст - преразказ от името на неутрален
разказвач или от името на герой (дидактическа задача)

НВО по математика
• Равнището на компетентностите
на седмокласниците се проверява
чрез тест с общо 23 задачи:

НВО по математика
✓ 18 задачи, които са със структуриран отговор с
четири 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 разширен свободен отговор – учениците
трябва да опишат и да аргументират изпълнението
на определена математическа задача с аналитикосинтетичен характер.

По време на изпита:
• Пише с черен цвят на химикалката, чертае с

черен молив, а за изпита по математика може
да ползва линия, пергел, триъгълник.

• (Всеки ученик ще получи от училището черен
химикал)

• Не преписва върху изпитната си работа текста,
записан на дъската от квесторите.

По време на изпита:
• 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.
• Изпълнява точно инструкциите, които чува от
квестора или от записа на аудионосителя за

преразказа в част 2 от изпита по БЕЛ.

Внимание!
Изпитният материал (в т.ч. и

математическите формули за НВО по
математика) и листовете за чернова
не се поставят и засекретяват в

индивидуалния плик и няма да бъдат
проверявани!

По време на изпита:
• След като е изслушал един път записа от

аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава
размножения текст за самостоятелно

запознаване в продължение на 15 мин., след
което връща текста на квестора.

• По време на самостоятелното запознаване
няма право да си води бележки.

По време на изпита:
• След приключване на определеното време за работа
по част 2 поставя свитъка за белова по БЕЛ и по
математика направо в индивидуалния плик за
изпитната работа, без да го запечатва.
• Листовете за чернова, листа с формулите по
математика, както и изпитните материали се
предават отделно!

По време на изпита:
• Може да работи върху изпитните материали, но
отбелязва отговори САМО в изпитния комплект – лист за

отговори и в свитъка за белова.
• Внимателно да се чете указанието и да се внимава как се

отбелязват отговорите върху бланката, т.е. да не излиза
от кръгчето!
• Няма право да се връща и да работи върху листа за
отговори или свитъка за белова на приключила вече част.

По време на изпита:
• Може да използва предоставените
математически формули по време на работа и
по двете части на НВО по математика, които се
предоставят от квесторите заедно с изпитния
материал в началото на изпита.

По време на изпита:
• Като използва българската азбука (кирилица),
записва четливо отговорите на български език с

изключение на специфичната терминология и на
означенията по математика.
• Не шуми и не извършва действия, които
нарушават нормалното протичане на изпита.

По време на изпита:
• При необходимост получава
допълнителни листове за чернова,
като това се отбелязва от квесторите
в протокола.

По време на изпита:
• Учениците могат да излизат от залата след приключване
на работата върху съответната част и поставянето на
листа за отговори в големия плик и запечатването му, ако
тя е с продължителност до 60 минути.
• В случаите, когато частта е с продължителност 90
минути, се позволява на учениците да излизат от залата
след изтичане на първите 60 минути от работата върху

съответната част.

По време на изпита:
• Може да напусне залата и сградата не
по-рано от първите 60 мин. на част 1,
както и по всяко време след това, в
случай че е приключил окончателно и е
предал надлежно запечатаната

изпитната си работа.

Отстранява се от НВО 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;
• Изнася извън залата изпитни материали или
информация да съдържанието им

Отстранява се от НВО и напуска
сградата на училището ученик, който:
• Използва мобилен телефон или друго
техническо устройство за комуникация;

• Изпитната работа на отстранен ученик
не се оценява!

По време на изпита:
• Не нарушава анонимността на изпитната работа, в т.ч.

и на листовете с надпис „чернова“, не поставя знаци,
не записва име или имена (с изключение на онези,

които са част от изпитния материал и може или трябва
да бъдат отбелязани в свитък за белова).
• Не се оценява изпитна работа, за която е установено
нарушаване на изискванията за анонимност!

• В случай че ученикът напусне
сградата, не се допуска обратно в нея
до края на изпитния ден.

След приключване на работата:
• Предава изпитната си работа, без да напуска
работното 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 указания
за работа;

След приключване на работата:
3. Поставя идентификационната бланка в
малкия плик и го залепва;
4. Поставя в индивидуалния плик за
изпитната работа малкия плик с
идентификационната бланка, запечатания вече
плик с част 1 и свитъка за белова, след което
залепва индивидуалния плик;
➢ в плика с индивидуалната изпитна работа поставя и
частите от изпитния комплект (листа за отговори и
свитъка с белова), върху които не е работил;

След приключване на работата:
5. Предава на квестора извън
залепения плик с индивидуалната изпитна
работа:
-

изпитните материали,
листовете за чернова,
листа с указания за работа,
на изпита по математика – и математическите
формули.

Подписва се в протокола и незабавно
напуска залата и и сградата.

Необходими документи за
кандидатстване
• Свидетелство за основно образование
• Служебна бележка с резултатите от
изпитите
• Медицинско удостоверение от личен
лекар – за професионалните гимназии
• Заявление за участие в класиране с
подредени желания

Подаване на документи on-line
• В служебната бележка с резултатите от
изпитите - входящ номер и код за
достъп до портала
https://admin.infopriem.mon.bg/

Формиране бала за класиране на
учениците в VIII клас
Брой точки от
изпита чрез тест

Български език и
литература – 100 т.

Математика – 100 т.

По решение на ПС
на приемащото
училище
Веднъж, два пъти или
три пъти резултата
100, 200 или 300 т.

Веднъж, два пъти или
три пъти резултата
100, 200 или 300 т.

400 т. от изпитите

Макс. бал – 500 точки

По решение на ПС
на приемащото
училище
Оценката от първи учебен
предмет от свидетелството
за основно образование,
превърната в точки – 50 т.

Оценката от втори учебен
предмет от свидетелството
за основно образование,
превърната в точки – 50 т.

Формиране бала за класиране на учениците в VIII
клас с изпит за проверка на способностите
Брой точки от
изпита чрез тест

Брой точки от
изпита за проверка
на способностите

Български език и
литература – 100 т.
Удвояване на
резултата от изпита за
проверка на
способностите
100.2=200 т.
Математика – 100 т.

Макс. бал – 500 точки

По решение на ПС
на приемащото
училище
Оценката от първи
учебен предмет от
свидетелството за
основно образование,
превърната в точки –
50 т.
Оценката от втори
учебен предмет от
свидетелството за
основно образование,
превърната в точки –
50 т.

Формиране бала за класиране на учениците
в VIII клас, които не са се явили на изпит
Брой точки от
изпита чрез тест

Български език и
литература – 0 т.

Математика – 0 т.

По решение на ПС
на приемащото
училище

По решение на ПС
на приемащото
училище

Удвояване или
утрояване на резултата
0 т.

Оценката от първи
учебен предмет от
свидетелството за
основно образование,
превърната в точки –
50 т.

Удвояване или
утрояване на резултата
0 т.

Оценката от втори
учебен предмет от
свидетелството за
основно образование,
превърната в точки –
50 т.

Макс. бал – 100 точки

ПРИРАВНЯВАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ КЪМ ТОЧКИ
чл. 9, ал. 10 от Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите
от обучението на учениците

• Оценката от свидетелството за завършено
основно образование:
– 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.

ONLINE кандидатстване след VII клас
Учениците получават
от училището, в което
се обучават, служебна
бележка за

удостоверяване на
мястото за явяване на

изпитите от НВО с вх.
№ и код за достъп до
портала.

ГРАФИК ЗА ПОДАВАНЕ НА
ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ
• За първи етап – 5 – 7 юли
– Обявяване на приетите – до 12 юли
– Записване или подаване на заявление за
участие във втори етап – 13 - 15 юли
Документи за участие в първи и трети етап на
класиране за прием в VIII клас се подават по

интернет - https://admin.infopriem.mon.bg/ или на
място в определените за това от РУО Кюстендил
училища.

ГРАФИК ЗА ПОДАВАНЕ НА
ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ
• За втори етап – участват автоматично некласираните

или подават заявление класираните по 2, 3 и т. н.
желание – в училището, в което са класирани.
• Класираните на втори етап по първо желание се
записват или се отказват от мястото си.
– Обявяване на приетите – до 20 юли.
– Записване – 21 - 22 юли.

ГРАФИК ЗА ПОДАВАНЕ НА
ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ
• За трети етап – 26 – 27 юли
• За класиране в трети етап подават заявление
ученици, които не са приети на 1 или 2 етап или се
отказват от мястото, на което вече са записани

– Обявяване на приетите - 29 юли
– Записване на приетите – 1 и 2 август

Попълване на незаетите
места
• След трети етап на класиране
• До 12 септември 2022 г. (вкл.)
• Документите са подават в оригинал в
училището, където кандидатстват

