
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НВО В VII КЛАС ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2022-2023 Г. И ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 Г. 

 
Дати за провеждане на изпитите от националното външно оценяване за VII клас 

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа  

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа  

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа  

  

Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на 

ученици в VIII клас, както следва:  

• Изобразително изкуство – 20.06.2023 г.  

• Музика – 21.06.2023 г.  

• Музика и физическо възпитание и спорт – 21 – 22.06.2023 г.  

• Физическо възпитание и спорт – 22 – 23.06.2023 г.  

 
График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите за 

проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас  

 

Дейност Срок 

Определяне на началния час на съответния изпит за проверка на 

способностите и публикуване на информация за часа и мястото 

на провеждането му  

до три дни преди 

провеждане на 

съответния изпит  

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по 

училища и зали за полагане на изпитите за проверка на 

способностите. Получаване на служебна бележка за полагане на 

изпитите за проверка на способностите 

до 09.06.2023 г.  

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на 

способностите  

до 28.06.2023 г.  

 

 

 
График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от 

националното външно оценяване за  VII клас 

 

Дейност 
 

НВО в VIIклас 

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО До 09.06.2023 г. 

Оценяване на изпитните работи от НВО 16 – 27.06.2023 г. 

Обявяване на резултатите от НВО До 28.06.2023 г. 

  

График на дейностите по приемането на учениците в VIII клас 

Вид дейност 
Срок 

Прием в VIII клас 

Подаване на заявления за насочване към комисията 

по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  

03 – 21 май 2023 г.  

Записване на учениците, насочени от комисията по 

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  

до 04 юли 2023 г.  



Подаване на документи за участие в приема на 

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  

05 – 07 юли 2023 г.  

Обявяване на списъците с приетите ученици на 

първи етап на класиране  

до 12 юли 2023 г.  

Записване на приетите ученици на първи етап на 

класиране или подаване на заявление за участие 

във втори етап на класиране  

13 – 17 юли 2023 г.  

Обявяване на списъците с приетите ученици на 

втори етап на класиране  

до 19 юли 2023 г.  

Записване на приетите ученици на втори етап на 

класиране  

20 – 24 юли 2023 г.  

Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след втори етап на класиране  

25 юли 2023 г.  

Подаване на документи за участие в трети етап на 

класиране  

26 – 27 юли 2023 г.  

Обявяване на списъците с приетите ученици на 

трети етап на класиране  

до 31 юли 2023 г.  

Записване на приетите ученици на трети етап на 

класиране  

01 август – 02 август 2023 г.  

Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след трети етап на класиране  

до 04 август 2023 г.  

Попълване на незаетите места след трети етап на 

класиране и записване * 

определя се от директора,  

до 11 септември 2023 г.  

Утвърждаване на осъществения държавен план-

прием  

до 14 септември 2023 г. вкл. 

 

*Забележка: Във връзка с изменение и допълнение на Наредба 10/01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование, обн.ДВ.бр.19 от 28.02.2023 г., 

относно новосъздадения чл.68а, е възможно да има промени, които ще бъдат отразени 

своевременно в графика. 


