
Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград 

ул.”Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail: petosou@abv.bg 

 
Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) 

 

клас предмет дата Начален час 

ІV клас 

 

Български език и литература 29 май 2023 г начало 10,00 часа 

Математика 30 май 2023 г начало 10,00 часа 

VII клас Български език и литература 13 юни 2023 г начало 09,00 часа 

Математика 16 юни 2023г.  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 по: 
  

• Изобразително изкуство  20 юни 2023 г  

• Музика  21 юни 2023 г  

Х клас Български език и литература  13 юни 2023 г начало 11,00 часа 

Математика 16 юни 2023 г. начало 11,00 часа 

Чужд език (по желание на ученика) 14 юни 2023 г.  



Информационни технологии за измерване на 

дигитални компетентности (по желание на 

ученика) 

19 юни 2023 г., 

по график в две 

сесии 

от 8,30 и от 14,30 часа 

 

 

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7.КЛАС 

 

Седмокласниците, които желаят да полагат изпит по чужд език (английски език – 

14.06. 2023 г.), следва да подадат заявление за явяване на изпит по чужд език в периода от 01.02. 

2023 до 17.02.2023 г. вкл..  

Заявлението могат да получат от класния ръководител. 

 

!!! Изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика) за 

приемане на ученици в VIII клас: 

 
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 22 – 30.05.2023  

 

 
ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10. КЛАС 

 

Десетокласниците, които желаят да полагат изпит по: 

-  чужд език (английски език – 14.06. 2023 г.)   

- за оценяване на дигиталните компетентности (19 юни 2023 г.,),  

следва да подадат заявление за явяване на изпит по чужд език в периода от 01.02. 2023 до 

17.02.2023 г. вкл..  

Заявлението могат да получат от класния ръководител 



 

 

График на дейностите  по приемане на ученици в 8.клас за учебната 

2022/2023 г. 

 
Вид дейност срок 

Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от  
01.09.2016  

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. 

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 

11.09. 2023 г. 

Утвърждаване на осъществения държавен план- прием до 14.09. 2023 г. 
 


