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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

З А П О В Е Д 

№ …………./…………2021 г. 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 135, ал. 5 на Наредба 

№  11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците във връзка 

с организацията и провеждането на изпити за проверка на способностите за приемане на 

ученици в неспециализираните училища след основно образование в VIII клас на места по 

държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи 

гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием за учебната 

2022 – 2023 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

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

ученици в VIII клас и в XI клас, както следва: 

• Изобразително изкуство – 21.06.2022 г. 

• Музика – 22.06.2022 г. 

• Физическо възпитание и спорт – 23 – 24.06.2022 г. 

2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на 

изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в 

XI клас: 

 

Дейност Срок 

Определяне на състава и задълженията на училищната комисия по 

организирането на изпита и за обработка на документацията по 

оценяването, както и на мястото на изпълнение на задълженията ѝ 

13.05.2022 г. 

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на 

способностите 
26 – 27.05.2022 г. 
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Определяне на състава и задълженията на училищната комисия за 

разработване на изпитните материали и на конкретните правила за 

оценяване за проверка на способностите, както и на мястото на 

изпълнение на задълженията ѝ 

03.06.2022 г. 

Определяне на състава и задълженията на училищната комисия за 

проверка и оценка на способностите, както и на мястото на 

изпълнение на задълженията ѝ 

03.06.2022 г. 

Определяне на състава и задълженията на училищната комисия по 

засекретяване и разсекретяване (за изпита за проверка на 

способностите по изобразително изкуство) 

03.06.2022 г. 

Утвърждаване на списъка с квестори (за изпита за проверка на 

способностите по изобразително изкуство) 
10.06.2022 г. 

Определяне на  началния час на съответния изпит за проверка на 

способностите и публикуване на информация за датата, часа и 

мястото на провеждането му на интернет страницата на училището 

и се поставя на общодостъпно място в сградата на училището  

най-късно 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 служебни бележки за полагане на изпитите за 

проверка на способностите 

до 10.06.2022 г. 

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 28.06.2022 г.  

 

Заповедта да се връчи за изпълнение на началниците на регионалните управления на 

образованието. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам Мария Гайдарова – заместник-

министър на образованието и науката. 

 

31.8.2021 г.

X  

Проф. Николай Денков

Министър на образованието и науката

Signed by: Nikolai Denkov Denkov  


