
Прием в V клас 

 

 Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил 

Философ“ като продължител на традицията за класическо образование в България от 

2019 година осъществява прием и в V-и клас.  За учебната 2022/2023 година НГДЕК 

обявява приемна кампания за пети клас за 88 ученици в 4 паралелки. Приемът ще 

се осъществява съгласно Наредба №1 от 12.08.2016 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 18 от 2022 

г.) на Министерство на културата. Учебните часове се провеждат в корпус 1 – кв. 

Модерно предградие, ул. Баба 16.  

 Кандидатите за приемане след IV клас се явяват на проверка на способностите по 

български език и литература, и човекът и обществото. Проверката на способностите е 

анонимна и представлява решаване на игрови тест с въпроси от учебното съдържание по 

Български език и литература и Човекът и обществото за IV  клас. Продължителността ѝ 

е 90 минути. Игровият тест съдържа 20 въпроса, от които 15 затворени и 5 отворени. 

Въпросите са върху исторически текст, адаптиран за учениците от начален курс, който 

ще бъде предоставен на кандидатите.  

 Кандидатите за V клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се 

образува от: 

1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика 

и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от 

удостоверението за завършен ІV клас. (6+6+6+6 = 24т.) 

2. удвоен брой точки по български език и литература от националното външно 

оценяване след ІV клас. (50х2=100т.) 

3. удвоен брой точки от теста по български език и литература и по човекът и 

обществото, който се провежда в НГДЕК. (100х2=200т.) 

 Максимален бал: 324 точки. 

 

Приложено може да се запознаете с графика на приемната кампания за V клас в НГДЕК, 

съдържание на приемния изпит по проверка на способностите по български език и 

литература и човек и общество, както и негов примерен вариант. Цялата информация е 

налична и на сайта на училището: ngdek.com  

При въпроси и запитвания може да изпратите email на адрес – ngdek.priem@gmail.com.  

  

  

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ 

„СВЕТИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ” 
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