
Образованието до 16 години, (в общия случай до Х клас) е

задължително по Конституция. Националното външно оценяване в Х

клас измерва придобитите умения в рамките на целия първи

гимназиален етап (VIII – X клас).

Резултатите от НВО не са свързани с подбор или елиминация и не

застрашават преминаването на ученика в следващ клас/етап на

образованието.



Провеждането на национално външно оценяване (НВО) в края на Х клас е задължително

според Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Целите на НВО са:

1. диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на

учениците;

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени

към подобряване качеството на образование;

3. установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението

по учебен предмет, определени в учебната програма за съответния клас;

4. установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението

по учебен предмет, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна

подготовка по съответния учебен предмет, в края на даден етап от степента на образование.

ПРОВЕЖДАНЕ И ЦЕЛИ НА НВО



ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

НА УЧЕНИЦИТЕ

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РД-09-1805/31.08.2021г. 

1. Определя датите за провеждане на НВО за учебната 2021/2022г.

2. Определя графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването 

на изпитите от НВО

ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА РУО РД-06-15/10.01.2022 г.

ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОР НА ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – БУРГАС

ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И 

ОЦЕНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ В КРАЯ НА X КЛАС ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

НОРМАТИВНА УРЕДБА



Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2021 г., в сила от учебната 2021 - 2022 г.) (1) Националното

външно оценяване по чл. 47, ал. 1, т. 3 се провежда в края на обучението по съответния учебен

предмет в Х клас.

(2) ....... националното външно оценяване в края на първия гимназиален етап на средната

степен на образование има за цел и измерване степента на постигане на отделни

компетентности, свързани с българския език и функционалната грамотност в областта на

четенето, както и на математиката и математическата грамотност, придобити в класовете от

етапа.

(3) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 са по учебните предмети

български език и литература и по математика и се провеждат под формата на тест.

(4) .... всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по учебния предмет чужд

език - английски, ... немски, .... руски, изучаван в задължителните учебни часове, чрез който се

измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на чуждия

език, и/или по учебния предмет информационни технологии, чрез който се измерва степента

на постигане на отделни ключови компетентности в областта на дигиталните компетентности,

придобити в класовете от етапа.

Извадки от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на 
резултатите от обучението на учениците



Дата на провеждане: 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Изпитът по български език и литература се провежда писмено под формата на тест.

Тестът по български език и литература включва задачи с избираем отговор, задачи с

кратък свободен отговор и/или създаване на текст.

Оценката на ученика се записва в точки, с точност до 0,01, като максималният брой точки

е 100.

Оценката се записва в удостоверението за първи гимназиален етап на средно

образование.

ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 



Дата на провеждане: 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Изпитът по математика се провежда писмено под формата на тест.

Тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор.

Оценката на ученика се записва в точки, с точност до 0,01, като максималният брой точки

е 100.

Оценката се записва в удостоверението за първи гимназиален етап на средно

образование.

ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА



Необходимо е подаване на заявление по образец в срок 02.02. – 18.02.2022 г.

Дата на провеждане: 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото

Руски език – ниво В1 от Общата европейска езикова рамка

Английски/немски език – ниво А1 от Общата европейска езикова рамка

Изпитът по чужд език се провежда писмено под формата на тест и устно по компонент

«Говорене». Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен

отговор, както и създаване на писмен текст, а за проверка на компетентностите от компонента

"Говорене" - и задачи за самостоятелно устно изложение, участие в диалог и/или отговор на

въпрос.

Оценката се формира като сбор от оценката по компонента "Говорене" и от оценката на

теста. Оценката се записва в удостоверението за първи гимназиален етап на средно

образование. При условие, че ученикът е получил минимум 60 % от максималния брой точки на

изпита, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка.

ИЗПИТ ПО ЧУЖД ЕЗИК



Срок на подаване 02.02. – 18.02.2022 г.

Всеки ученик има право да избере ЕДИН чужд език от изучаваните в VIII, IX и X клас

Ако избере РУСКИ ЕЗИК, следва да постави отметка в края на първия ред

в VIII клас интензивно (ниво В1) Ѵ

Ако избере АНГЛИЙСКИ ИЛИ НЕМСКИ ЕЗИК, следва да постави отметка в края на четвъртия ред

само в IX клас и в X клас (ниво А1) Ѵ

Указание за попълване на заявлението за чужд език



Необходимо е подаване на заявление по образец в срок 02.02. – 18.02.2022 г.

Дата на провеждане: по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

Изпитът по информационни технологии се провежда под формата на тест.

Тестът по информационни технологии включва задачи с избираем отговор и задачи с

кратък свободен отговор, както и практическа задача.

Оценката на ученика се записва в точки, с точност до 0,01, като максималният брой точки

е 100. Оценката се записва в удостоверението за първи гимназиален етап на средно

образование. При условие, че ученикът е получил минимум 50 % от максималния брой точки

на изпита, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Европейската референтна рамка

за дигиталните компетентности

ИЗПИТ ПО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 



Модел на 
НВО
и НВО от 
предишната 
година могат 
да бъдат  
намерени на 
страницата 
на МОН

https://www.
mon.bg/bg/1
00151

https://www.mon.bg/bg/100151


Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и/или за оценяване на

дигиталните компетентности в Х клас - 02 – 18.02. 2022 г.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО – до 10.06.2022 г.

Дати на провеждане:

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на

ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО - 17 – 26.06. 2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО - до 28.06.2022 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ



Чл. 69. (1) Учениците се явяват на изпит от национално външно оценяване в училището, в

което се обучават, в случаите, когато изпитът не се провежда в компютърна среда.

(2) Когато изпитът от националното външно оценяване се провежда в компютърна среда,

по решение на началника на регионалното управление на образованието той може да се

проведе и в друго училище на територията на същата община.

(3) Когато броят на учениците, които подлежат на национално външно оценяване, в

дадено училище е по-малък от 10, изпитът може да се проведе по решение на началника на

регионалното управление на образованието в друго училище на територията на същата

община.

Чл. 70. (1) В зависимост от учебния предмет, по който полага изпит, ученикът носи линия,

пергел, триъгълник, черен химикал, молив и гума и непрограмируем калкулатор, ако е

разрешено в инструктажа за съответния изпит...

(2) Учениците изслушват инструктаж за задълженията си по време на изпита, както и за

изискванията за анонимност на изпитната работа.

ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ



Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) (1) Ученикът и неговите родители

(настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица,

търсещи или получили международна закрила) може да се запознаят с индивидуалния му

резултат от изпита в училището, в което се обучава ученикът, и/или през електронната

система.
(2) Ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените

малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) може да се

запознаят с оценената му индивидуална изпитна работа от националното външно оценяване

при условия и по ред, определени със заповед на началника на РУО, в присъствието на
представители на регионалната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи за

региона на училището, в което се е обучавал ученикът.

ЗАПОЗНАВАНЕ С РЕЗУЛТАТИТЕ И ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ


