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НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО 
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ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СЕДМИ КЛАС 
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Национално външно оценяване за учениците от VII клас 

■ Български език и литература 

o Дата на провеждане – 15 юни 2020г. (понеделник) 

o Начален час – 9,00 часа 

o Продължителност на частите – 60 минути първа част (+30 минути за ученици със 

СОП), 90 минути за втора част (+50 минути за ученици със СОП) 

Внимание: Между частите няма почивка! 

■ Математика 

o Дата на провеждане – 17 юни 2020г. (сряда) 

o Начален час – 9,00 часа 

o Продължителност на частите - 60 минути първа част (+30 минути за ученици със 

СОП), 90 минути за втора част (+50 минути за ученици със СОП) 

Внимание: Между частите няма почивка 

 

Ученикът носи и ползва химикал, който пише с ЧЕРЕН цвят, молив и гума, а за изпита по 

математика може да ползва линия, пергел, триъгълник.  
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Учениците трябва: 

o да си носят пликове, в които преди началото на изпита ще поставят всички лични вещи 

– връхни дрехи, чанти и под. 

o да си осигурят и носят лични предпазни средства (маски и/или ръкавици), ако желаят 

да ползват такива по време на изпитите. 

o Директорът осигурява пликове/джобове за съхраняване на телефоните на учениците 

по време на изпита. 

o За всеки от изпитите учениците се явяват не по-късно от 8,00 часа. Влизат в 

училищната сграда с документ за самоличност (лична карта/паспорт/ученическа лична 

карта/ученическа книжка).  

o Квесторите допускат учениците в залата след проверка на документ за самоличност и 

служебна бележка. Провеждат срещу подпис инструктаж на учениците. Проследяват за 

изключване на личните мобилни комуникационни устройства на учениците и 

прибирането им заедно с други лични вещи в пликове:  

 – ученикът прибира в плик/джоб изключения си мобилен телефон 

(комуникационна техника – смарт-часовник, таблет, PDA и др. под.) и поставя лист 

с името си – пликът се предава на квестора, който го връща на ученика 

непосредствено преди окончателното му напускане на изпитната зала. 

 в друг плик ученикът поставя лични вещи, които не са необходими за изпита и 

поставя плика на земята до себе си. 

o Ученикът носи и ползва химикал, който пише с ЧЕРЕН цвят, молив и гума, а за изпита 

по математика може да ползва линия, пергел, триъгълник. 
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По време на изпита 

■ Ученикът не преписва върху изпитния комплект текста, изписан от квестора на 

дъската в изпитната зала. 

■ По желание, ученикът и квесторът ползват по време на изпита лични предпазни 

средства - маска и/или ръкавици. 

По време на изпита 

■ Ученикът изпълнява точно дадените му дадените му указания и инструкции, не шуми и 

не пречи на останалите ученици в залата, не преписва, не нарушава анонимността на 

изпитната си работа. 

■ Учениците могат да работят върху изпитния материал, но отбелязват верните отговори 

САМО в изпитния комплект – лист за отговори и/или свитъка за белова. 

■ Ученикът може да напуска изпитната зала САМО при спазване на условията в 

утвърдения от МОН инструктаж за изпита. 

■ Ученикът може да напуска изпитната зала и сграда не по-рано от първите 60 минути 

на част 1 и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал на 

квестора запечатания индивидуален плик с изпитната си работа. 

■ Ученикът не може да се връща: 
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o да работи върху листа за отговори на част 1, който след

 приключване вече е запечатан в голям бял плик; 

o обратно в изпитната сграда, след като я е напуснал. 

 

Приключване на изпита 

o Квесторът проверява дали идентификационната бланка е правилно и вярно попълнена 

и я подписва. Проследява внимателното ѝ отделяне от листа с указания. 

o Квесторът поставя знак „Z“ след края на написания от ученика текст, в т.ч. и в листовете 

за чернова. 

o Всички части на изпитния комплект,  независимо дали ученикът е

 работил по тях, се поставят в кафявия плик с индивидуална изпитна работа. 

o В кафявия плик с индивидуалната изпитна работа не се поставят изпитните 

материали (т.е. листове с тестови задачи, лист с математически формули, лист с текста 

за преразказ). 

Кафявият плик с индивидуалната изпитна работа на ученика съдържа: 

o Малък бял плик, в който е запечатана попълнената идентификационната бланка; 

o Голям бял плик, в който е запечатан листът с отговори на първа част; 

o Листове с отговори на втора част – белова и чернова, в т.ч. и допълнително дадени 

листове за чернова (ако има такива) 
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ИЗПИТИ  

ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ  

ЗА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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 В изпълнение на изискванията на чл. 56, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за 

организацията на дейностите в училищното образование за профил „Изобразително 

изкуство" и профил „Музика", както и за специалностите от професии от област на 

образование „Изкуства" – професия „Танцьор“, специалност „Български танци“ и „Модерен

 танц“ за прием в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства 

„Константин Преславски“, гр. Варна ще се проведат изпити за проверка

 на способностите, както следва: 

o за профил „Изобразително изкуство" – по изобразително изкуство на 22 юни 2020г.; 

o за профил „Музика“ – по музика на 23 юни 2020 г.; 

o за специалностите „Български танци“ и „Модерен танц“ от професията „Танцьор“ – по 

физическо възпитание и спорт на 24-25 юни 2020 г. (през тази учебна година се 

провеждат за пръв път). 

 Изпитите за проверка на способностите ще се проведат в сградата на Средно училище 

за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна. 

 Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите - до 26 юни 2020 г. 

 Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

 - до 02 юли 2020 г. 
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ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
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На сайта на Регионално управление на образованието – Варна е публикувана заповед № 

РД06-413/30.04.2020 г. на началника на РУО - Варна за утвърждаване на държавния 

план-прием за учебната 2020/2021 година в V клас за профилираните гимназии с 

профил „Математически“ и „Природни науки“ и в VІІІ клас за общинските обединени 

училища, средни училища, профилирани и професионални гимназии и за държавните 

професионални гимназии от област Варна. 

 

Изисквания към учениците, завършили основно образование, за участие в държавния 

план-прием в VIII клас - за определените с държавния план-прием места в VІІІ клас 

могат да кандидатстват: 

o ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на 

кандидатстването; 

o лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на 

кандидатстване; 

o ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно 

са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при 

условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците 
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ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

ДЕЙНОСТ Период, срок 

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 03 – 07 юли 2020 г. 
 

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

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на 
заявление за участие във втори етап на класиране 

до 16 юли 2020 г. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г. 
 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г. 
 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап 
на класиране 

23 юли 2020 г. 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г. 
 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г. 
 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г. 
 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап 
на класиране 

до 03 август 2020 г. 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване 
определя се от директора 

до 10 септември 2020 г. 
вкл. 

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2020 г. 
вкл. 



12 

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 

Подаването на заявление за участие на учениците в първи и трети етап на класиране ще 

може да се извършва по следните начини: 

1. Учениците и родителите подават самостоятелно документите по електронен път от 

дома или 

2. друго място. Препоръчва се самостоятелното онлайн подаване поради 

усложнената ситуацията с коронавирус COVID-19.  

3. Учениците и родителите подават документите по електронен път в училищата, в 

които са завършили основно образование (VІІ клас), където лично попълват на 

предоставен компютър нужната информация, а определено от директора лице само ще 

ги подпомага при въвеждане на желанията 

4. На хартиен носител учениците и родителите подават заявлението за кандидатстване 

в VІІІ клас в следните училища-центрове, в които ще се приемат документи за участие в 

класирането 

o ОУ „Цар Симеон І“, гр. Варна; 

o ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна; 

o СУЕО „Ал. С. Пушкин“, гр. Варна; 

o СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Варна. 

Комисия пред родителите ще въвежда електронно желанията от хартиеното заявление. 

Комисиите няма да работят в събота и неделя. 
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Може да бъде подадено само едно заявление, независимо дали на хартиен носител в 

приемащото училище - център или по електронен път. Системата не позволява подаване на 

второ заявление. 

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЯ В УЧИЛИЩАТА-ЦЕНТРОВЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ: 

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

2. копие на свидетелство за завършено основно образование - за ученици от училища 

от друга област или когато образованието не е придобито в годината на 

кандидатстването 

3. копие от 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 национално външно оценяване през съответната учебна 

година - за ученици от училища от друга област; 

4. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на 

способностите; 

5. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика- за 

кандидатстващите за специалности от професии; 

6. документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че 

ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на 

олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по 

допълнителните учебни предмети по чл.57, ал.1, т.1, за които се провежда национално 

външно оценяване в съответната учебна година; 
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7. копие на удостоверението за признато основно образование - за учениците от 

училища в чужди държави по чл. 55, ал. 2. 

При подаване на копията на документите учениците представят оригиналите им за 

сверяване на място от длъжностните лица 

 

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЯ В УЧИЛИЩАТА-ЦЕНТРОВЕ: 

■ Учениците подават заявлението заедно с родител, който трябва да представи документ 

за самоличност на длъжностното лице, приемащо заявлението. 

■ При отсъствие на родител се изисква нотариално заверено пълномощно за лицето, 

което го представлява. Упълномощеното лице трябва да представи документ за 

самоличност на длъжностното лице, приемащо заявлението. Копие от нотариално 

завереното пълномощно се прилага към заявлението. 

■ В заявлението си учениците подреждат по желание профилите и специалностите от 

професии, за които отговарят на условията за балообразуване. 

■ За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от 

професия за всяко заявено училище. 

■ Броят на желанията за класиране не е ограничен. 

■ При условие, че кандидатът желае да впише повече желания от възможните полета в 

заявлението, попълва второ, на което вписва трите имена на ученика, ЕГН и входящия 
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номер, желаните профили или специалности от професии, подписва се от ученика, родителя 

и от член на комисията, а на първия екземпляр на последния ред вписва текста 

„продължава”. 

■ Ученикът поставяне знак „Z” след последното записано желание. 

■ В заявлението не трябва да се допускат корекции. Трябва да бъде попълнено четливо. 

■ Заявлението трябва да бъде подписано от ученика. Да се напишат име и фамилия на 

родител/настойник и същият да се подпише. 

■ В заявлението се вписват имената и личните данни на ученика, а не на 

родителя/настойника. 

■ Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област. За класиране 

в училищата на територията на всяко регионално управление на образованието се подава 

отделно заявление в съответното управление. 

■ Кодовете се попълват не от ученик/родител, а от длъжностното лице, което приема 

заявлението. 

■ При несъответствие между текста на пълното наименование на училището, профила 

или специалността от професия и на кода, водещ е текстът. 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕ И СКАНИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СВИДЕТЕЛСТВА 

Внимание: Ако се кандидатства за специалност от професия системата изисква да се 

сканира и прикачи медицинско свидетелство (двете страници на свидетелството трябва 

да бъдат записани в един pdf файл, защото системата позволява да се прикачи само един 

файл). 

Ако не е прикачено сканирано медицинско свидетелство, вписаните в заявлението желания 

за специалности от професии автоматично се изклюват и ученикът не участва в 

класирането за тях. 

Конкретни изисквания за някои специалности от професии: 

 Учениците, кандидатстващи за специалностите „Корабоводене-морско“ от професията 

„Корабоводител“ и „Електрообзавеждане на кораби“ от професията „Електротехник“ във 

Варненска морска гимназия ”Св. Николай Чудотворец” - гр. Варна, трябва да имат нормално 

цветоусещане съгласно Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република 

България и Наредба за определяне на изискванията за здравословна годност на морските 

лица. 

 За специалността „Очна оптика“ в Професионална гимназия по химични и хранително- 

вкусови технологии „Дмитрий Ив. Менделеев“ – гр. Варна се изисква нормален слух, зрение 

и цветоусещане съгласно Наредба № 23/15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по 

професия „Техник по очна оптика“ 

 


