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Г Р А Ф И К 

за провеждане на  НВО 7 клас през учебната 2018/2019 година 

 

Изпитни комплекти за НВО (според броя на учениците в училището + резерв), съдържащи:  

1. Лист с указания за работа, с прикрепена идентификационна бланка; 

2. Листове за отговори; 

3. Свитък за свободните отговори, в т. ч. и листове за чернова; 
/изпитният комплект с материалите от т.1 до т. 3 е свързан с телбот, във вид на свитък, от който се отделя идентификационната бланка и се поставя в малкия бял плик и листа за отговорите, който 

се поставя в големия бял плик, остатъкът от свитъкът – указанието за работа, свитъкът за свободни отговори и листовете за чернова не се разкопчават и се поставят в големия кафяв плик, след 

работата на ученика за всеки изпит/ 

 

До 10 дни преди провеждане на изпита по математика – 19.06.2019 г. - се изтегля файлът и се размножават формулите по математика и 21.06.2019 г. - изпитните комплекти по чужд език. 

Същите се размножават по ред и условия от Правилата за информационна сигурност. МОН изпраща в този интервал на служебния сайт за VІІ клас листа с формулите по математика и 

изпитните комплекти по чужд език.     

 

14 юни 2019 г. – раздаване от РУО – София-град на секретните пликове за всяко училище - с изпитните комплекти /за изпитите по български език и литература и математика/  

 

 

14 юни 2019 г. 

 

Час Дейности Отговорник 

до 17,30 часа Изготвяне на списъци за разпределението на учениците по зали, по редици . директор 

до 18 часа Проверка на видеонаблюдението. 

Проверка на записващите устройства. 

Обозначаване на точното място на всеки от учениците в залата, чрез персонални етикети. 

Проверка и запечатване на изпитните зали, санитарните помещения и помещенията за размножаване на изпитните материали 

директор 

Училищна комисия за 

провеждане на НВО 7 

клас 

до 19,00  Съобщение по електронната поща за готовността на училището до началника на РУО – София-град директор 

 Уведомяване на охранителната фирма за готовност на сградата за особен надзор – при наличие на такава директор 

 

17 юни 2019 г. – НВО по БЕЛ  

 

Час Дейности Отговорник 

до 7,30 Длъжностните лица (квестори за НВО, консултанти за НВО и т.н.) идват в училището. Директор 

до 7,55 Проверка на точно астрономично време на часовниците в изпитните зали и залата за размножаване на изпитните материали.   

до 8,00 Директорът разпределя квесторите за НВО по зали, квесторите по коридорите и на входа на училището, провежда инструктажа им.  Директор 

до 8,10 Квесторите за НВО заемат местата си в залите и в коридорите, както и на входа на училището. Проверяват готовността на техниката.  Директор 

до 8,45 На служебния сайт за изпита след VII клас се обявяват двете части от изпитния вариант по БЕЛ за VII клас, защитени с различни 

пароли 

Внимание! За учениците, работещи на уголемен шрифт, частите на изпитния вариант са обозначени в отделни файлове и са с 

други пароли. 

МОН 

до 8,50 Двете части от изпитният вариант по БЕЛ за VII клас се изтеглят.  

Училищата, в които има ученици, работещи на уголемен шрифт или  на Jaws , изтеглят и съответните обозначени файлове. 

 

до 8,30  Учениците се явяват в училището директорът на 

училището - 

организация 

до 8,45 Учениците в VII клас заемат местата си в залите, квестор ги регистрира, раздава им съответните изпитни материали. Квестори 
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18 юни 2019 г. 

 

Час Дейности Отговорник 

до 17,30 часа Изготвяне на списъци за разпределението на учениците по зали, по редици . Директор 

до 18 часа Проверка на видеонаблюдението. Директор 

до 09,00 Инструктаж на учениците. Предава сведение до директора на училището за броя на явилите се ученици в залата, в която е квестор  квестори 

09,00 На служебния сайт за НВО в VII клас се обявява паролата за отваряне на част 1 за НВО по БЕЛ.  

до 09,15 Размножаване на част 1 от изпитния вариант равен на броя на седмокласниците в залите 

Проверка на броя на листовете и поредността на страниците във всеки размножен екземпляр 

Поставяне на размножената част 1 от изпитния вариант в необходимия за залата брой  в плик, върху който се отбелязват номерът на 

залата и броят на изпитните тестове и се подписват длъжностните лица. 

Училищната комисия минава и раздава  пликовете по зали на квестор от залата (първо се раздават в най-отдалечените зали, за да се 

спести технологично време).  

В залите, където  ученици  полагат изпит на уголемен шрифт или на Jaws на квестора материалите се предоставят съответно на 

уголемен шрифт или в съответния вид. 

Директор 

училищна комисия 

до 09,20 Квесторите в залата отварят плика с размножения част 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 част 1 и отбелязва на дъската начало и край на част 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 от 30 минути. 

 

до 09,45 На служебния сайт за НВО в VII клас се обявява паролата за отваряне на част 2 за НВО по БЕЛ 

Внимание! Тази част 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 10,00 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. 

Училищната комисия минава и раздава  на  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 10,15  

 

 

 

 

 

 

 

 

Квестор 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 /квестора не записва тези думи по своя преценка, 

те трябва да са записани към 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 част 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 90 минути /1 час и 30 минути/ за работа по част 2. За учениците със СОП, времето се удължава с до 50 

минути.  

Квестори 

 

 

край на изпита В системата се отбелязва като край часът, в който всички ученици във всички зали в училището са приключили работата си. 

Влючително и учениците със СОП и полагащото им се удължено време за работа. 

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. 

 



3 
 

Проверка на записващите устройства. 

Обозначаване на точното място на всеки от учениците в залата, чрез персонални етикети. 

Проверка и запечатване на изпитните зали, санитарните помещения и помещенията за размножаване на изпитните материали 

Училищна комисия за 

провеждане на НВО 7 

клас 

до 19,00  Съобщение по електронната поща за готовността на училището до началника на РУО – София-град Директор 

 Уведомяване на охранителната фирма за готовност на сградата за особен надзор – при наличие на такава Директор 

 

 

19 юни 2019 г.  

до 09,15 Размножаване на част 1 от изпитния вариант равен на броя на седмокласниците в залите 

Проверка на броя на листовете и поредността на страниците във всеки размножен изпитен вариант 

Последователно разрязване на пликовете с предварително размножените формули по математика 

Поставяне на размножената част 1 от изпитния вариант и формулите по математика в необходимия за залата брой  в плик, върху 

който се отбелязват номерът на залата и броят на изпитните тестове и формули и се подписват длъжностните лица. 

Училищната комисия минава и раздава  пликовете по зали на квестор от залата (първо се раздават в най-отдалечените зали, за да се 

спести технологично време). Листът с формули се използва и в двете части. 

В залите, където  ученици  полагат изпит на уголемен шрифт или на Jaws на квестора материалите се предоставят съответно на 

уголемен шрифт или в съответния вид. 

училищна комисия 

До 9,20 Квесторите в залата отварят плика с размножената част 1 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 

част 1. 

Квестори 

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 за работа + 30 минути. 

 

до 09,45 На служебния сайт за НВО в VII клас се обявява паролата за отваряне на част 2 за НВО по математика МОН 

до 10,15 Повтаря се процедурата, описана за част 1. Внимание! Формулите по математика не се размножават и предоставят отново, те се 

използват и в двете части. 

директор  

училищна комисия 

До 10,20 Квесторите в залата отварят плика с размножената част 2 и раздават на седмокласниците по един екземпляр. 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 част 2. 

Квестори 

Час Дейности Отговорник 

до 7,30 Длъжностните лица (квестори за НВО, консултанти за НВО и т.н.) идват в училището. Директор 

до 7,55 Проверка на точно астрономично време на часовниците в изпитните зали и залата за размножаване на изпитните материали.   

до 8,00 Директорът разпределя квесторите за НВО по зали, квесторите по коридорите и на входа на училището, провежда инструктажа им.  Директор 

до 8,10 Квесторите за НВО заемат местата си в залите и в коридорите, както и на входа на училището.   Директор 

до 8,45 На служебния сайт за изпита след VII клас се обявяват двете части от изпитния вариант по математика за VII клас, защитени с 

различни пароли 

Внимание! За учениците, работещи на уголемен шрифт, частите на изпитния вариант са обозначени в отделни файлове и са с 

други пароли. 

МОН 

до 8,50 Двете части от изпитният вариант по математика за VII клас се изтеглят.  

Училищата, в които има ученици, работещи на уголемен шрифт или  на Jaws , изтеглят и съответните обозначени файлове. 

 

до 8,30  Учениците се явяват в училището директорът на 

училището - 

организация 

до 8,45 Учениците в VII клас заемат местата си в залите, квестор ги регистрира, раздава им съответните изпитни материали. Квестори 

до 09,00 Инструктаж на учениците. Предава сведение до директора на училището за броя на явилите се ученици в залата, в която е квестор  квестори 
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край на изпита В системата се отбелязва като край часът, в който всички ученици 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 изпитните варианти на сайта.  

 

 

20 май 2019 г. 

 

Час Дейности Отговорник 

11 часа На служебния сайт за VII клас се изпитния комплект по чужд език (ЧЕ) МОН 

до 17 часа Размножаване и окомплектоване по зали на изпитния комплект по ЧЕ  директор и училищна 

комисия 

 

21 юни 2019 г.  

до 8,45 На служебния сайт за изпита след VII клас се обявява изпитният материал по съответния чужд език VII клас, защитен с парола. 

Внимание! Изпитният материал 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. 

За учениците, работещи на уголемен шрифт или с говореща програма (Jaws), изпитният вариант е обозначен в отделен файл. 

 

до 8,45 Учениците в VII клас заемат местата си в залите, квестор ги регистрира, раздава им съответните изпитни комплекти  

до 8,50 Изпитният вариант по чужд език за VII клас се изтегля  

Училищата, в които има ученици, работещи на уголемен шрифт или с говореща програма, изтеглят и съответния обозначен файл. 

 

до 09,00 Инструктаж на учениците квестори 

09,00 На служебния сайт за НВО в VII клас се обявява паролата за отваряне на изпитния материал  

до 09,15 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 изпитния материал в брой, равен на броя на седмокласниците в залите, пакетиране, проверка на броя на листовете 

и поредността на страниците във всеки размножен изпитен материал, 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. 

Училищната комисия раздава по зали плика с размножения изпитен материал (първо се раздават в най-отдалечените зали, за да се 

спести технологично време).  

училищна комисия 

до 09,15 В залите, където  ученици  полагат изпит на уголемен шрифт или Jaws, размножените материали се предоставят в съответния вид. 

Квесторите в залата отварят плика с размножения изпитен материал и раздават го на седмокласниците.  

За работа с аудиофайла стриктно се спазват инструкциите към 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 теста и отбелязва на дъската начало и край на изпита 

 

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 –  допълнително време от + 30 минути. 

 

край на изпита В системата се отбелязва като край часът, в който всички ученици във всички зали в училището са приключили работата си. директор 

До 12,00  Засекретяване на изпитните работи на учениците от регионалната комисия.   

15.00 МОН изпраща в РУО ключа с верните отговори и конкретни указания за оценяване и публикува изпитните варианти на сайта.  

 

Час Дейности Отговорник 

до 7,30 Длъжностните лица (квестори за НВО, консултанти за НВО и т.н.) идват в училището. Директор 

до 7,55 Проверка на точно астрономично време на часовниците в изпитните зали и залата за размножаване на изпитните материали.   

до 8,00 Директорът разпределя квесторите за НВО по зали, квесторите по коридорите и на входа на училището, провежда инструктажа им.  Директор 

до 8,10 Квесторите за НВО заемат местата си в залите и в коридорите, както и на входа на училището. Проверяват готовността на техниката.  Директор 
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Уважаеми директори, 

Настоящият график е изготвен само за Ваше улеснение при организацията на дейностите в дните на НВО за VII клас. 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. 

При възникнали въпроси, казуси, проблеми, моля незабавно да уведомите отговорните в РУО служебни лица с цел своевременно намиране на решение. 

 

 


