
НВО VII КЛАС 
2020 ГОДИНА

142 ОУ



Учебен

предмет
дата формат

Време

траене

Време

траене

СОП

Български  

език и  

литература
15 юни 2020 г.

Част 1.

25 задачи от три вида:

• 18 със структуриран отговор

• 6 с кратък свободен отговор

• 1 с разширен свободен отговор

60 мин. + 30

мин.

Част 2.

Създаване на текст (преразказс  

дидактическа задача)

90 мин. + 50

мин.

Математика 17 юни 2020 г.

Част 1.

20 задачи от два вида:

• 18 със структуриран отговор

• 2 с кратък  свободен отговор

60 мин. + 30

мин.

Част 2.

• 3 задачи с разширен свободен отговор

90 мин. + 50

мин.



Н В О VII КЛАС

• Осигуряване на спокойна атмосфера и
самостоятелно работно място за всеки
ученик при спазване на необходимите
противоепидемични мерки;

• Начало на изпитите – 9,00 часа; 

едновременно за всички ученици;

• Пишат с черен химикал;

142 ОУ



Н В О VII КЛАС

Формално и времево НВО включва две части, но
изпитът е единен, т.е. НВО е 1. част + 2. част

За работа по всяка от частите учениците имат
определено време и след изтичането му трябва да  
затворят в плик съответната част, без да могат да  
се връщат и да работят отново по нея;

Между двете части няма почивка; могат да излизат  
от стаята едва след първите 60 минути от началото  
на изпита и след затварянето на 1. част в плика;

142 ОУ



Н В О VII КЛАС

Учениците работят върху изпитни 
комплекти с  уникален баркод;

Максимален брой точки - 100 т.; не се 
превръщат в  оценка по шестобалната
система;

Проверката и оценяването на всички засекретени
изпитни работи се извършва в електронна среда
Резултати – до 29 юни 2020 г.

142ОУ 



ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ

 Малък бял плик за

идентификационната бланка;

 Голям бял плик за листа за отговори;

 Голям кафяв плик за индивидуалната 

изпитна работа  на ученика.

142 ОУ



ИЗПИТНИ КОМПЛЕКТИ

 Указания за работа;

 Идентификационна бланка;

 Лист за отговори;

 Свитък за белова, в т. ч. и листове за  

чернова.

142 ОУ



ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ
Изпитният вариант се определя в деня на

изпита;

Изпитните материали за НВО по математика

съдържат лист с формули, който се раздава с

изпитните материали за първа част и се

използва от учениците в двете части на изпита.

142 ОУ



ВНИМАНИЕ
Тестовете се разсекретяват и

размножават в деня на изпитването по

съответния учебен предмет.

Подмяна на компонент от изпитния

комплект се допуска само във времето,

определено за работа по първата част.

142 ОУ



ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО  ОСНОВНО

ОБРАЗОВАНИЕ

Балът за класиране е сбор от точките от НВО + оценки,
превърнати в точки по 2 предмета (по решение на ПС) от
свидетелството за основно образование (възможен е и трети  
елемент по решение на ПС + точки от олимпиади и/или  
състезания от календара на МОН).

Класираните на първите три места на националните олимпиади
по БЕЛ и по математика са с резултат съответно 100 т. и
директно се въвеждат в системата (не е необходимо да се искат  
удостоверения за класиране, получени лично от МОН).

142 ОУ



ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ 
СЛЕД ЗАВЪРШЕНО 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

• Издаване на свидетелствата за основно

образование –до 03 юли 2020 г.

• Когато ученик не се яви на НВО, участва в 

класирането само с оценките от 

свидетелството за  основно образование.

142 ОУ



ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД 
ЗАВЪРШЕНО  ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

• Подаването на заявление за участие в приема 

– само по електронен път!

• Училищата, определени за гнезда, следва да

подпомогнат всички родители, потърсили

помощ при попълване и електронно подаване

на заявленията при спазване на необходимите

противоепидемични мерки.

142ОУ



ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО  ОСНОВНО

ОБРАЗОВАНИЕ

Заявления за участие във втори етап на
класиране се подават в училището, в което 
ученикът е приет на първо класиране. Неприетите
участват автоматично.

Нови заявления с пренаредени желания могат
да се подават за трети етап на класиране.

Корекции след окончателното въвеждане
на желанията не се правят.

142 ОУ



НВО VII КЛАС

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ИЗПИТИТЕ

НА ВСИЧКИ СЕДМОКЛАСНИЦИ

НА 142 ОУ!


