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Г Р А Ф И К 

за провеждане на  НВО през учебната 2016/2017 година 

 

Изпитните комплекти за НВО по БЕЛ и по математика  - листове за отговори и идентификационни бланки, се отпечатват се в училището според броя на учениците в 

училището 

 

Изпитни материали за учениците в VII клас 

1. Голям хартиен плик, в който се запечатват изпитните работи  

2. Малко пликче, в който се запечатва идентификационната бланка 

3. 1 брой бял плик с формат А4, в които се запечатва листа за отговори на първия модул 

4. Изпитни комплекти  

5. Листове за чернова 

 

18 май 2017 г. 

 

Час Дейности Отговорник 

11 часа На служебния сайт за VII клас се публикуват листове за отговори и идентификационни бланки по БЕЛ  МОН 

до 17 часа Размножаване и окомпектоване по зали на листа за отговори и  идентификационни бланки по БЕЛ по БЕЛ  директор и училищна 

комисия 

 

19 май 2017 г. – НВО по БЕЛ  

до 8,30 Длъжностните лица (квестори за НВО, консултанти за НВО и т.н.) идват в училището. директор 

до 8,45 Директорът разпределя квесторите за НВО по зали и квесторите по коридорите на училището.  директор 

до 9,00 Квесторите за НВО заемат местата си в залите и в коридорите, както и на входа на училището (в случай че в 

училището не се провежда и ДЗИ). 

директор 

до 9,30 На служебния сайт за изпита след VII клас се обявяват двата модула от изпитния вариант по БЕЛ за VII клас, 

защитени с различни пароли 

Внимание! За учениците, работещи на уголемен шрифт, модулите на изпитния вариант са обозначени в отделни 

файлове. 

МОН 

до 9,40 Двата модула от изпитният вариант по БЕЛ за VII клас се изтеглят  

Училищата, в които има ученици, работещи на уголемен шрифт или с говореща програма, изтеглят и съответните 

обозначени файлове. 

 

до 9,45 Учениците в VII клас заемат местата си в залите, квестор ги регистрира, раздава им съответните изпитни комплекти и 

изпитни материали 

квестори 

до 10,00 Инструктаж на учениците квестори 

10,00 На служебния сайт за НВО в VII клас се обявява паролата за отваряне на модул 1 за НВО по БЕЛ.  

до 10,30 Размножаване на модул 1 от изпитния вариант в брой, равен на броя на седмокласниците в залите, пакетиране, 

проверка на броя на листовете и поредността на страниците във всеки размножен изпитен вариант, окомплектоване на 

изпитните материали по зали в пликове, върху които се отбелязват номерът на залата и броят на изпитните тестове и 

подписи на длъжностните лица. 

Директорът на училището раздава на квестор от всяка зала плик с размножения модул 1 от изпитния вариант (първо се 

раздават в най-отдалечените зали, за да се спести технологично време). 

директор 

училищна комисия 
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21 май 2017 г. 

 

В залите, където  ученици  полагат изпит на уголемен шрифт, на брайл или на Jaws, директорът предоставя на 

квестора и размножения модул 1 от изпитния вариант съответно на уголемен шрифт или на брайл. 

Квесторите в залата отварят плика с размножения модул 1 от изпитния вариант и раздават на учениците по един 

екземпляр от него. Учениците са инструктирани да не го разглеждат, преди да им бъде казано. След като всички 

ученици в залата са получили своя екземпляр, единият от квесторите обявява началото на решаването на модул 1 и 

отбелязва на дъската начало и край на модул 1. 

начало на изпита В системата се отбелязва като начало часът, в който всички седмокласници във всички зали в училището са получили 

своите изпитни материали и изпитът е започнал навсякъде! 

Време за работа – 60 минути, а за учениците със СОП – добавено време според приложенията към заповед на 

министъра. 

 

до 10,45 На служебния сайт за НВО в VII клас се обявява паролата за отваряне на модул 2 за НВО по БЕЛ 

Внимание! Този модул включва два файла – текстов и аудиофайл. Аудиофайлът следва да бъде копиран на 

съответния носител – диск или флаш-памет. Изборът на носител зависи от устройството, на което ще се 

възпроизвежда. 

МОН 

до 11,30 Тиражиране на аудиофайла в брой, равен на броя на залите или подсигуряване на друг разумен механизъм за 

достигане на аудиофайла до всеки до всяка изпитна зала 

Размножаване на текста за преразказ в брой, равен на броя на седмокласниците в залите, пакетиране, проверка на броя 

на листовете и поредността на страниците във всеки размножен изпитен вариант, окомплектоване на изпитните 

материали по зали в пликове, върху които се отбелязват номерът на залата и броят на изпитните тестове и подписи на 

длъжностните лица. 

Директорът на училището раздава на квестор от всяка зала плик с аудиофайла с преразказ и плик с размножения текст 

за преразказ (първо се раздават в най-отдалечените зали, за да се спести технологично време). 

директор  

училищна комисия 

До 12,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квесторът, който носи плик с размножения модул 2 и плик с диска/флаш-паметта с текст за преразказ, влиза в залата, 

отваря плика с диска/флаш-паметта и поставя диска/флаш-паметта във възпроизвеждащото устройство. В това време 

другият квестор отваря другия плик с размножените текстове за преразказ, изважда един и записва на дъската 

заглавието на текста, дидактическата задача и непознатите думи, ако такива са записани в текста. 

Първият квестор пуска аудиозаписа и учениците изслушват текста за преразказ един път. 

Единият от квесторите раздава размножените текстове на учениците. 

Когато всеки ученик получи текста, другият квестор отбелязва на дъската начало и край на модул 2. 

Учениците четат самостоятелно в рамките на 15 (петнадесет) минути, след което  квесторите събират текстовете. По 

време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ учениците нямат право да си водят 

бележки. 

Учениците разполагат с 1 час и 30 минути за работа по модул 2. 

Квестори 

 

 

край на изпита В системата се отбелязва като край часът, в който всички зрелостници във всички зали в училището са приключили 

работата си. 

директор 

15.00 МОН изпраща в РУО ключа с верните отговори и конкретни указания за оценяване и публикува изпитния вариант от 

НВО  по БЕЛ за VII клас на сайта си. 
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Час Дейности Отговорник 

11 часа На служебния сайт за VII клас се публикуват лист за отговори и и идентификационни бланки по математика  директор 

до 17 часа Размножаване и окомпектоване по зали на листа за отговори и и идентификационни бланки по математика  директор 

 

 

 

22 май 2017 г.  

Час Дейности Отговорник 

до 8,00 Длъжностните лица (квестори за НВО, консултанти за НВО и т.н.) идват в училището. директор 

до 8,45 Директорът разпределя квесторите за НВО по зали и квесторите по коридорите на училището.  директор 

до 9,00 Квесторите за НВО заемат местата си в залите и в коридорите, както и на входа на училището (в случай че в 

училището не се провежда и ДЗИ). 

Директор 

9,20 На служебния сайт за изпита след VII клас се обявяват двата модула от изпитния вариант по математика за VII клас, 

защитени с различни пароли 

Внимание! За учениците, работещи на уголемен шрифт или с говореща програма (Jaws), модулите на изпитния 

вариант са обозначени в отделни файлове. 

 

до 9,25 Двата модула от изпитният вариант по математика за VII клас се изтеглят  

Училищата, в които има ученици, работещи на уголемен шрифт или с говореща програма, изтеглят и съответните 

обозначени файлове. 

 

до 9,45 Учениците в VII клас заемат местата си в залите, квестор ги регистрира, раздава им съответните изпитни комплекти  

до 10,00 Инструктаж на учениците квестори 

10,00 На служебния сайт за НВО в VII клас се обявява паролата за отваряне на модул 1 за НВО по математика  

до 10,30 Размножаване на модул 1 от изпитния вариант и листа с формули по математика в брой, равен на броя на 

седмокласниците в залите, пакетиране, проверка на броя на листовете и поредността на страниците във всеки 

размножен изпитен вариант, окомплектоване на изпитните материали по зали в пликове, върху които се отбелязват 

номерът на залата и броят на изпитните тестове и подписи на длъжностните лица. 

Директорът на училището раздава на квестор от всяка зала плик размножения изпитен вариант и и листа с формули по 

математика (първо се раздават в най-отдалечените зали, за да се спести технологично време). 

В залите, където  ученици  полагат изпит на уголемен шрифт или на брайл, директорът предоставя на квестора и 

размножения модул 1 от изпитния вариант съответно на уголемен шрифт или на брайл. 

Квесторите в залата отварят плика с размножения вариант и листа с формули по математика и раздават на 

седмокласниците по един екземпляр от тях. Учениците са инструктирани  да не го разглеждат, преди да им бъде 

казано. След като всички ученици в залата са получили своя екземпляр, единият от квесторите обявява началото на 

решаването на теста и отбелязва на дъската начало и край на модул 1. 

училищна комисия 

начало на изпита В системата се отбелязва като начало часът, в който всички седмокласници във всички зали в училището са получили 

своите изпитни материали и изпитът е започнал навсякъде! 

Време за работа – 60 минути, а за учениците със СОП – добавено време според приложенията към заповед на 

министъра. 

 

до 10,45 На служебния сайт за НВО в VII клас се обявява паролата за отваряне на модул 2 за НВО по математика МОН 

до 11,30 Размножаване на модул 2 от изпитния вариант в брой, равен на броя на учениците в залите, пакетиране, проверка на директор  
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броя на листовете и поредността на страниците във всеки размножен изпитен вариант, окомплектоване на изпитните 

материали по зали в пликове, върху които се отбелязват номерът на залата и броят на изпитните тестове и подписи на 

длъжностните лица. 

Директорът на училището раздава на квестор от всяка зала плик с размножения модул 2 (първо се раздават в най-

отдалечените зали, за да се спести технологично време).  

училищна комисия 

До 12,00  

 

Квесторът, който носи плика с размножения модул 2, влиза в залата, отваря плика и го раздава по един екземпляр на 

учениците.  

Когато всеки ученик получи изпитен материал, другият квестор отбелязва на дъската начало и край на модул 2. 

Учениците разполагат с 1 час и 30 минути за работа по модул 2. 

Квестори 

край на изпита В системата се отбелязва като край часът, в който всички зрелостници във всички зали в училището са приключили 

работата си. 

директор 

15.00 МОН изпраща в РИО ключа с верните отговори и конкретни указания за оценяване и публикува изпитните варианти 

на сайта. 

 

 

 

Уважаеми колеги, 

Настоящият график е изготвен само за Ваше улеснение при организацията на дейностите в дните на ДЗИ. Той не може да замести или да отмени правилата, утвърдени със 

съответните нормативни и административни актове!  

Безпроблемното протичане на дейностите зависи не само от стриктното спазване на правилата, но и от доброто предварително планиране. 

В тази връзка препоръчваме да се подготвите предварително с телефоните и електронните адреси на отговорните в РУО лица с цел своевременно решаване на възникнали 

казуси. 

 


