
График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в 

Х клас за учебната 2021/2022 година: 

Дейност 
Сесия 

май-юни 
Отговорник 

Определяне състава и задълженията на 

училищните  комисии за организиране и 

провеждане на НВО 

до 07.02.2022 г. 
инж.Диана Иванова - 

Директор 

Попълване на декларации по образец съгл. 

изискванията на чл. 56, ал. 9 от Наредба 

№11/2016г. за оценяване резултатите от 

обучението на учениците от членовете на УК за 

организиране и провеждане на НВО, от 

членовете на училищна комисия за оценяване на 

компетентността по компонента „Говорене“ при 

изпита по чужд език; от педагогическите 

специалисти, определени за квестори и за 

учители-консултанти.   

до 12.02.2022 г. 
Десислава Николова- 

технически секретар 

Подаване на заявления за явяване на изпит по 

чужд език в Х клас, за оценяване на дигиталните 

компетентности в Х клас и регистриране на 

заявленията в софтуерния продукт.  

02-18.02.2022г. 

Кл. р-ли на Х-тите класове: 

Вероника Ненова 

Фетие Мохаремова 

Никола Бенин 

Милена Тодорова 

Павел Трифонов 

Анна  Николаева – ЗДУД 

Стефка Мънгова – РН „ИКТ“ 

Въвеждане на предложения за оценители, за 

квестори, за учители консултанти и за учители по 

чужд език за четене на текст и изпращане на 

декларациите им до РКОП на НВО.  

до 24.02.2022 г. 

Анна  Николаева – ЗДУД 

Стефка Мънгова – РН „ИКТ“ 

Десислава Николова – 

технически секретар 

Въвеждане на информация до РКОП на НВО за 

сградите, залите и броя на местата в залите  
до 24.02.2022 г. 

Анна  Николаева – ЗДУД 

Стефка Мънгова – РН „ИКТ“ 

Издаване на служебни бележки за полагане на 

изпити от НВО 
до 10.06.2022г. 

Анна  Николаева – ЗДУД 

Стефка Мънгова – РН „ИКТ“ 

Подаване на заявления от учениците за издаване 

на Удостоверение за завършен първи 

гимназиален етап и завеждането им с входящ № 

29-30.06.2022г. 

Кл. р-ли на Х-тите  класове: 

Вероника Ненова 

Фетие Мохаремова 

Никола Бенин 

Милена Тодорова 

Павел Трифонов 

Десислава Николова- 

технически секретар 

Определяне състава и задълженията на 

Училищна комисия за удостоверяване на 

завършен първи гимназиален етап 

01.07.2022г. 
инж.Диана Иванова - 

Директор 

Вписване резултатите на учениците от изпитите 

от НВО след Х клас по български език и 

математика в точки и проценти в протокол за 

резултати от Национално външно оценяване, 

ном. № 3-81Г 

до 15.07.2022г. 

Училищна комисия за 

удостоверяване на завършен 

първи гимназиален етап 

Изготвяне на протокол за удостоверяване на 

завършен първи гимназиален етап, ном. № 3-84, 

на учениците, завършили успешно първи 

гимназиален етап, 

до 15.07.2022г.  

Училищна комисия за 

удостоверяване на завършен 

първи гимназиален етап 

Стефка Мънгова – РН „ИКТ“ 

Издаване на Удостоверение за завършен първи 

гимназиален етап  
20.07.2022г. 

Анна  Николаева – ЗДУД 

Стефка Мънгова – РН „ИКТ“ 

 


