
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ГРАД СИМИТЛИ



НВО 2021-2022

• Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 
10:00 часа 

• Математика – 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа 

• Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., 
начало 10:00 часа

НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 
ПО MАТЕМАТИКА

НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 
ПО ЧУЖД ЕЗИК



ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЯТА, 
ПРОВЕЖДАНЕТО И 
ОЦЕНЯВАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ 
ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ 
ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

Определяне на състава на техническите комисии за

електронна обработка на изпитните работи

до 

13.05.2022 г. 
до 03.06.2022 г.

Определяне на квесторите, на учителите консултанти,

на началните учители за четене на диктовка и на

учителите по чужд език за четене на текст

до 

17.05.2022 г. 

до 06.06.2022 г. 

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити 

от НВО 

до 

10.05.2022 г. 
до 10.06.2022 г. 

Оценяване на изпитните работи от НВО 

28.05. –

06.06.2022 г. 

17 – 26.06. 2022 г. 

Обявяване на резултатите от НВО 07.06.2022 г. до 28.06.2022 г. 



Скала за преобразуване на оценката 

от удостоверението за завършен 

седми клас в точки

Оценки от 

свидетелството за 

основно образование 

след VII клас

Точки

Отличен (6) 50

Много добър (5) 39

Добър (4) 26

Среден (3) 15



 Класирането на учениците се извършва централизирано на 

областно ниво в три етапа, а след това, ако даден ученик не 

е класиран или не се е записал, може да подаде заявление в 

избрано от него училище, в което са останали незаети

места.
 Подаването на заявление за участие в първи етап на 

класиране се извършва само по електронен път.

 Това може да стане:

 без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с 

достъп до интернет, по което и да е време на 

денонощието;

 със съдействие на училището, в което ученикът завършва

7 клас;

 със съдействие на друго училище, определено от 

началника на РУО – Благоевград. 

Как се подава заявление за кандидатстване в 8 клас         

и как се извършва класирането?



 Кандидатстването става чрез платформата

https://priem.mon.bg, където всеки ученик има персонален

профил и индивидуален код за достъп (той ще бъде вписан 

в служебната бележка за удостоверяване на мястото за 

явяване на изпитите от НВО, която всеки ученик ще 

получи преди провеждане на НВО). 

 Резултатите от НВО и оценките от свидетелството за 

основно образование ще се прехвърлят по служебен път и 

ще фигурират в платформата.

Как се подава заявление за кандидатстване в 8 клас 

и как се извършва класирането?

https://priem.mon.bg/


 Подаването на заявлението става от меню „Желания“, където

от таблицата с план-приема се избират паралелките за първо,

второ и т.н. желание.

 Няма ограничения в броя на желанията – добре е обаче те да

не бъдат много малко на брой, за да не остане ученикът

некласиран след първи и втори етап.

 Класирането се извършва автоматизирано по алгоритъм,

който отчита на първо място желанието на ученика и на второ

място бала му. Дали ученикът ще бъде приет в паралелката,

която е поставил на първо място, зависи единствено от това

колко желаещи има да учат в същата паралелка и какъв е

техният бал – ако желаещите с по-висок от неговия бал са

повече, отколкото са местата в паралелката, ученикът няма да

бъде класиран на своето първо желание.

Как се подава заявление за кандидатстване в 8 клас и как 

се извършва класирането?



Всеки ученик се класира само на едно свое желание за всеки

етап на класиране и може или да се запише в тази паралелка,

или да участва в следващия етап на класиране.

Ако ученикът е удовлетворен от класирането си на първи етап,

се записва в съответното училище. Но ако иска да опита да се

класира на по-предно свое желание, може да подаде заявление

за участие във втори етап на класиране. Заявлението се подава в

училището, в което ученикът е класиран на първи етап.

Ако ученикът не е класиран никъде на първи етап (защото

балът му не е бил достатъчен за желаните от него паралелки),

той участва във втори етап, без да е необходимо да подава

заявление.

Как се подава заявление за кандидатстване в 8 клас и как 

се извършва класирането?



Как се подава заявление за кандидатстване в 8 клас и как 

се извършва класирането?

За втория етап желанията не могат да се пренареждат, а

ученикът може да бъде класиран на същото или на по-предно

желание.

Да приемем, че на втори етап ученикът е класиран на своето

трето желание. Ако е удовлетворен, се записва в съответното

училище (в паралелката, която е посочил като трето

желание). Ако не е – може да участва и в трети етап на

класиране, като губи мястото, на което е класиран на втори

етап.

За участие в трети етап на класиране ученикът трябва да

подаде заявление по същия начин, както на първи етап, в

което може да подреди по различен начин желанията си, но

вече само за местата, които са останали незаети (най-

желаните паралелки може да се запълнят още на първи и

втори етап).



Обявяване на резултатите от НВО:

 до 28 юни 2022 г.

Подаване на документи за участие в приема на 

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

 05 – 07 юли 2022 г. 

Важна информация:



Обявяване на списъците с приетите ученици на 

първи етап на класиране

 до 12 юли 2022 г. 

Записване на приетите ученици на първи етап

на класиране или подаване на заявление за 

участие във втори етап на класиране

 13 - 15 юли 2022 г. 



Обявяване на списъците с приетите ученици на 

втори етап на класиране

 до 20 юли 2022 г. 

Записване на приетите ученици на втори етап

на класиране

 21-22 юли 2022 г. 



Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след втори етап на класиране

Подаване на документи за участие в трети 

етап на класиране

 26 - 27 юли 2022 г. 

 25 юли 2022 г. 



Обявяване на списъците с приетите ученици на 

трети етап на класиране

 29 юли 2022 г. 

Записване на приетите ученици на трети етап

на класиране

 1-2 август 2022 г. 



ПЛАН ПРИЕМ В СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 
ГР. СИМИТЛИ

„Графичен дизайн”

„Природни науки“



„ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН”

Една професионална паралелка с разширено
изучаване на чужд език (РИЧЕ – английски
език) от 26 ученици (без ограничения за момичета и
момчета):

• Специалност: код 2130701 „ Графичен дизайн”;

• Професия: код 213070 „Графичен дизайнер”;

• Професионално направление: код 213 „Аудио-визуални
изкуства и техники; производство на медийни продукти”.

Балообразуване: Удвоените точки от теста
по математика от НВО, удвоените точки от теста
по български език и литература от НВО, оценката
по изобразително изкуство от свидетелството за основно
образование, изучаван в 7.клас, раздел А, превърната по
скала в точки, и оценката по предмета информационни
технологии от свидетелството за основно образование,
изучаван в 7. клас, раздел А, превърната по скала в точки.



„ПРИРОДНИ НАУКИ“

Една профилирана паралелка с разширено изучаване
на чужд език

• (РИЧЕ – английски език) от 26 ученици (без ограничения
за момичета и момчета):

• Наименование на профила – природни науки

• Профилиращи предмети:

• биология и здравно образование – задължителен;

• химия и опазване на околната среда – задължителен.

Балообразуване: Удвоените точки от теста
по математика от НВО, удвоените точки от теста
по български език и литература от НВО, оценката
по биология и здравно образование от свидетелството за
основно образование, изучаван в 7. клас, раздел А,
превърната по скала в точки, и оценката
по информационни технологии, от свидетелството за
основно образование, изучаван в 7. клас, раздел
А, превърната по скала в точки.



За да растем знаещи 

и можещи, 

вечно търсещи и 

откриващи!



2730 гр.Симитли, обл. Благоевград,                  

ул. „Христо Ботев“ №34,                                   

тел. 0748/7 22 17; 7 22 48; 7 25 35                                 

E-mail: sou_simitli_2006@mail.bg

Директор: Таня Янкова

Контакти:


