
 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за 

учебната 2023 – 2024 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование 

 

Вид дейност Срок 

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език 

в VII клас (по желание на ученика) и регистриране на заявленията в 

софтуерния продукт 
 

06 – 17 февруари 2023 г. 

Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. (Касае ученици с хронични заболявания и с 

физически и сензорни увреждания) 
 

03 – 21 май 2023 г. 

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 

(само за общинските училища) 
22 – 30 май 2023 г. 

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища  и  зали  за  

полагане  на  изпити  за  проверка  на способностите.  Писмено  уведомяване  

на  учениците  за допускането  им  за  полагане  на  изпити  за  проверка  на 

способностите 

до 09 юни 2023 г. 

Изпит НВО Български език и литература 

(учениците пишат с черен химикал) 

 

13 юни 2023 г., начало 09.00 

часа 

Изпит НВО Математика 

(учениците пишат с черен химикал и носят пособия за чертане) 

 

16 юни 2023 г., начало 09.00 

часа 

Изпит НВО Чужд език  (по желание на ученика) 

(учениците пишат с черен химикал) 

 

14 юни 2023 г., начало 09.00 

часа 

Оценяване на изпитните работи от НВО 16 – 27 юни 2023 г. 

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:  

Изобразително изкуство 

Музика 

Музика и физическо възпитание и спорт 

Физическо възпитание и спорт 

(Тези изпити важат само за общинските училища. Музикалното училище 

организира собствени изпити.) 

20 юни 2023 г. 

21 юни 2023 г. 

21 – 22 юни 2023 г. 

22 – 23 юни 2023 г. 

Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2023 г. 

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 28 юни 2023 г. 

Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 03 юли 2021 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 

етапна 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. 

Линк към сайта на Центъра за кариерно ориентиране, където можете да 

проверите всички срокове и дейности по приема 

https://cko-

varna.bg/?page_id=72 

 

 


