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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-ХИТОВО 

общ.Добричка e-мail:ouhitovo(a~abv.bg 

3AIIOBEД 

N.• 158 

12.01.2023 година 

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, чл.56, ал.4, т.2 и чл,65, т.2 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване 

на резултатите от обучението на учениците във връзка със заповед № РД09- 

5983/30.12.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на 

правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на 

НВО в края на IV клас през учебната 2022/2023 година 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

I. Училищна комисия за организиране и провеждане на ПВО (УКОПНВО) по 

български език и литература и математика за учениците от IV клас в ОУ „Васил 

Левски" - село Хитово 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добрин Пламенов Добрев - на длъжност учител в ГЦОУД и 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Евгения Георгиева - на длъжност старши учител в прогимназиален етап 

2. Гинка Колева - на длъжност старши учител в прогимназиален етап 

II. УКОПНВО има следните отговорности и задължения в леня на изrгита: 

1. Запознаване с Правила за информационна ситурност при организацията, 

провеждането и оценяването на националното външно оценяване през учебната 

2022/2023 година, утвърдени със заповед РД-09-5983/30.12.2022 г. на министъра 

на образованието и науката; 

2. Запознаване с утвърдените образци на документи от.същата заповед; 

З. Попълване и предаване на директор декларация по чл.56, ал.9 от Наредба N 11 
от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите на учениците; 

4. Да нямат досrьп до мобилни и електронни комуникационни средства в дните 

на изпитите : 
Български език и литература - 29 май 2023 г., начало 10.00 часа, 

времетраене 60 минути; 

Математика- 30 май 2023 г., начало 10.00 часа, времетраене 60 минут~. 

5. Да проверят коректността на въведените данни на учениците, които се обучават 

в IV клас в училището; 



6. Организиране дейностите в училище за информиране и консултиране на 

ученици и родители според Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование ; 
7. Изготвянето на предложения за квестори на всеки от изпитите, за учители 

консултанти, залите и брой места в тях; 

8. Подготовката на зали в които ще се провеждат изпитите; инсталираната техника 

за възпроизвеждане на записа на текста от диктовката по български език и 

литература, листчета с името на индивидуалното работното място на всеки 

ученик ; 
9. Подпомага директора при осигуряването на изпитните документи и помощни 

материали плюс 5 процента резерв, от РУО, съгласно Правилата за 

информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на 

националното външно оценяване от заповедта на Минисrьра на образованието 

и науката; 

° 10. Проверява, подпомага разпределянето на пакетите с изпитните и помощните 

` материали по зали, които се получават в голям прозрачен секретен плик с 

обозначение на обласrга, населеното място, името на училището, учебния 

~ предмет, броя на изпитните комплекти в плика и датата на изпита. Всеки плик е 

придружен с имената на учениците, чиито индивидуални бланки се съдърхЕат в 

плика; 

11. Подготовката и осигуряването на необходимата документация за работа на 

квесторите — списъци на учениците в съответната зала, протоколи за дежурство, 

инструктаж на квестора, инструктаж на учениците, листи за чернови 

подпечатани с печата на училището и необходимите материали и консумативи 

за провеждане на изпитите; 

12. Подготовката на изправна и надеждна размножителна техника в компюrьрния 

кабинет , където е монтирано видеонаблюдение, като залисващата камера не 

трябва да дава възможност де се вижда самият изпитен вариант; осигурява 

техника за възпроизвеждане на аудиофайл с диктовката по БЕЛ. 

L. 

III. УКОПНВО има следните отговорности и задължения в оеня нп гзnита: 

1. В началото на изпитния ден председателят на УКОПНВО получава от директора 
на училището и в негово присъствие разрязва големите прозрачни секретни 
пликове, в които се съхраняват индивидуалните бланки за отговорите, 
разпределя ги заедно със списъците и пликовете по зали и ги предоставя на 
квесторите, преди да влязат за дежурство в запата. Пликовете с резервните 
индивидуални бланки за отговори се съхраняват на място, определено от 
директора на училището, и той носи отговорност за тяхната цялост. 

2. При установяване на непълнота, свързана с грешки в броя или с целосrга на 
инцивидуалните бланки за отговори, един от квесторите информира 
председателя на УКОПНВО и получава резервна индивидуална бланка за 
отговори, а след приключване на изпита съвместно изготвят и подписват 
протокол за обстоятелствата, наложили отваряне на резерва за училището. 

З. Членовете на УКОПНВО събират информация за невялите се ученици от 
квесторите по зали я предават на директора непосредствено преди началото на 
изпита, който до 15 минути след стартирането на изпита отразява в електронната 
система броя на явилите се ученици. 

4. Директорът на училището изтегля и предоставя на председателя на училищната 
комисия за организиране и провеждане на НВО (УКОПНВО) засекретения файл 
с изпитния тест, а по български език и литература — и аудиофайла с диктовката. 



5. След получаването на паролата за разсекретяване на засекретения файл 
директорът на училището я предоставя на председателя на УКОПНВО. 

6. В присъствието на директора и на останалите членове председателят на 
УКОПНВО разсекретява теста, разпечатва го еднократно и го предава за 
размножаване. • 

7. Членовете на УКОПНВО размножават изпитния тест за НВО в брой, равен на 
броя на явилите се ученици от IV клас в училището, след което пакетират 

размножените копия в пликове по зали, като върху всеки плик отбелязват номера 
на залата, датата на НВО и броя на тестовете. 

8. Размножаването на тестовете да се извърши в зала с видеонаблюдение — 
компютьрен кабинет като се гарантира записващата камера да не създава 
възможност да се вижда самият изпитен тест. На процеса по разкодиране на 
изпитния вариант може да присъства и представител на родителите, но без да 
има достьп до самия изпитен вариант. 

9. Същата процедура за размножаване се прилага и при записване, разкодиране и 

размножаване на аудиофайловете за диктовката в брой, равен на -броя на 

изпитните зали. 

10. npu възникнала неизправност с възпроизвеждащото устройство, довела до 
невъзможност да се изслуша от учениците текстьт за диктовка, директорът 

осигурява резервно възпроизвеждащо устройство. При невъзможност за 
ползване на възпроизвеждащото устройство директорът на училището 
сигнализира МОН; откъдето получа.ва файл с диктовката от изпита, която да 
бъде прочетена от учител, включен в утвърден от началника на РУО списък на 
началните учители за четене на диктовка. 

1 1. В случай, че се констатира проблем с отварянето на изпитния материал и се 
окаже невъзможно отпечатването му, директорът уведомява МОН. МОН 
изпраща по електронната поща на адреса на училището изпитния материал, 
защитен с парола. Ако и в този случай е невъзможно разкодирането и 

отпечатването на изпитния материал, МОН го изпраща, защитен с парола, на 
началника на съответното РУО, който в присъствието на председателя на 

РКОПНВО и на нейни членове разкодира изпитния материал и го отпечатва. 
Началникът на РУО и председателят на РКОПНВО предоставят отпечатания 

изпитен материал на директора. 
12. След получаване на изпитните тестове квесторът ги раздава на учениците в 

залата, прави инструктаж за начин на работа с теста и записва часа за начало на 

изпита. 
13. Членове на УКОПНВО минават по зали и предават на квесторите във всяка зала 

размножените и запечатани в плик изпитни материали за съответния изпит. 

14. Отговорност за опазване на секретносrга на информацията носят членовете на 
УКОПНВО, квесторите, учителите консултанти. 

15. В случай на констатирано нарушение на изискванията за опазване на 

секретносrга или на нарушена цялост на подписаният от председателя на 

УКОПНВО и ё неразделна част от документацията за съответното НВО и се 

съхранява с нея. За констатацията директорът на училището уведомява 

председателя на PkOHHBO и след приключването на изпита му предоставя 

копие от протокола. 

16. След попълване на индивидуапните бланки за отговорите от учениците 

квесторът в залата ги събира в един общ плик, върху който записва броя им. В 

друг плик се поставят изпитните тестове и листовете за чернова по математика 

на учениците от залата, отбелязва се датата на изпита и учебния предмет. 

17. Индивидуалните бланки за отговори и тестовете за неявилите се ученици се 

съхраняват от квесторите до приключване на изпита. 

18. При необходимост от подмяна на индивидуална бланка за отговорите преди 

началото на изпита или до 30 минути след него квесторът осигурява на ученика 
нова бланка и в протокола за дежурство вписва обстоятелствата, наложили 

подмяната. Към протокола се прилага и подменената бланка за отговори. 



След приключване на изпита квесторите от залите предават на директора двата плика- 

плика с дъно, в който са индивидуалните бланки за отговори на учениците от залата, плика 

с изпитните материали на неявилите се ученици, плика с тестовете и черновите на 

учениците, аудиофайла с диктовката, протокола за дежурство при провеждане на писмен 

изпит. 

Директорът съхранява в продължение на 1 година от датата на провеждане на изпита 

изпитните материали, включително резервните, а след изтичане на този срок ги унищожава 

с протокол. 

След като приеме всички изпитни работи от квесторите, директорът на училището 

предава изпитните бланки за отговори на учениците с приемно - предавателен протокол на 

председателя на РКОПНВО според дадени указания. 

IV. Срок и място за оповестяване на резултатите н съхраняване на документацията. 

Училищната комисия дава информация на учениците и родителите им както следва от 

08.06.2023 г. от 13,00 до 16,30 часа в учителската стая. 

Място за оповестяване на резултатите - индивидуалните резултати от НВО може да се 
проверяват в електронната система на страницата на МОН, като достьпът до нея се 
осъществява едновременно с вхоцящ номер и индивидуален идентификационен код. 
Писмените работи на учениците и документацията, свързана с националното външно 
оценяване на знанията и уменията им се съхраняват в училището за едногодишен срок. 
Място на съхраняване - стая за архив . 
Длъжностни лица, подпомагащи организацията на изпитите: Митко Стамов 

чистач 

Р. Желязкова - медицинско лице 

Копие от настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение . 

Контрол по изпълнението на заповедта, възлагам на Добрин Добрев - учител в 

ГЦОУД.

•.~м,~. .~ Директор:... 

Д.Тодорова 
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ОСНОВНО УЧЙЛИЩЕ `ВАСИЛ ЛЕВСКИ"-ХИТОВО 

общ.Добричка e-мail:ouhitovo@abv.bg 

ЗАПОВЕД 

N. 159 

12.01.2023 година 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статуса и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
,. 
специалисти, чл. 65 от Нарецба N_° 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

` обучението на ученишгге, и Правила за информационна сигурност при 

организацията, ггровеж;lапето и оценявннето на националното външно оценяване 

през учебната 2022/2023 г., утвърдени със заповед № РД09- 5983/30.12.2022 г. на 

' министъра на образованието и науката, във връзка със заповед .N° РД09- 

4065/30.08.2022 г. на минисrьра на образованието и науката (за определяне дати за 

провеждане на националното външно оценяване и график на дейностите) 

ОПРЕДЛЯМ: 

L Училищна комисия за организиране и провеждане на националното 

външно оценяване /УКОПНВО/ в VI1 no Български език и литература — на 

13.06.2023 г. за част 1- начало 9,00 часа, с продължителност 60 минути, за част 2— начало- 

10,00 часа, с продължителност- 90 минути, Математика — на 16.06.2023 г. за част l- начало 

~ 9,00 часа, с продължителност 60 минути, за част 2— начало- 10,00 часа, с продължителност-

90 минути, Английски език(по желание на ученика) — на 14.06.2023 за V1l клас, през 

учебната 2022/2023 година, за част 1- начало 9,00 часа, с продължителност 60 минути, за 

част 2— начало- 10,00 часа, с продължителност- 90 минути и У К О П Н В О в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Добрин Пламенов Добрев -- на длъжност учител в ГЦОУД и 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Павлета Борисова — на длъжност старши учител в прогимназиален етап 

2. Валерия Великова на длъжност старши учител в начален етап 

Залите за провеждане на НВО както следва: 

1. Зала № 1- етаж 2 . 

II. Организация по осъществяване и подготовка на НВО: 



1. да се създаде организация, чакащите ученици да влязат като спазват 

дистанция по между си на разстояние минимум 1,5 - 2,0 м; 

2. Напомняне на учениците за спазване на висока лична кигиена на ръцете 

преди влизане в класната стая, след ползване на санитарен възел, след 

приключване на изпита, както и правилата за дихателен етикет; 

З. Необходимо е санитарните помещения да бъдат подсигурени с течен 

салун, дезинфектант за ръце; еднократни кърпи, тоалетна хартия; да се 

зареждат дозаторите своевременно; да не се допуска тоалетните клетки да 

остават без тоалетна хартия; 

4. В дните преди провеждане на изпита да бъдат проведени хигиенни мерки, 

като основно почистване и крайна дезинфекция на коридори, класни стаи и 

кабинети, санитарни помещения и др., вкл., повърхностите и седалките, и 

облегалките на учебните чинове(маси и столове); 

5. да се извършва необкодимата аерация на помещенията съгласно 

изискванията; 

6. да се следи учениците да използват само лични едни пособия. Всеки 

ученик трябва да ползва само лични вещи и да не се допуска размяната. 

III. 3адължения на Председателят на УКОПНВО при организиране и 

провеждане па НВО: 

1. Проверява коректността на данните за учениците, които се обучават в VII 
клас през настоящата учебна година и ще се явяват на национално външно 

оценяване (НВО). 

2. Изготвя предложения за залите, в които може да се провежда НВО и броя на 

работните места в тях. 

З. Обобщава информацията за броя на учениците със СОП, вида на изпита и 

вида на подкрепата, както и за броя на залите за учениците със СОП. 

4. Носи отговорност за съхранението на формулите за НВО по математика до 

момента на разпределянето им по залите. 

5. Получава от директора на училището и в негово присъствие разрязва 

големите прозрачни секретни пликове, в които се съхраняват изпитните 

кол~плекти (а за учениците със СОП - и изпитните материали), както и 

пликовете с формулите по математика, разпределя ги заедно с другите 
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помощни материали по зали и ги предоставя на квесторите, преди да влязат 

за дежурство в залата. 

6. В присъствието на директора на училището записва, разкодира и отпечатва 

всяка част от изпитния материал за НВО, както и на аудиофайловете за 

преразказа/компонента „Слушане с разбиране". 

~ 

IV. Училищната комнсия за оргаиизиране и провеждане на НВО: 

1. Подготвя залите за провеждане на изпитванията. 

2. Извършва разпределение на учениците в залите и по работните места/да се 

осигури по един на чин/. 

З. Размножава изпитния комплект за НВО по чужд език и формулите за НВО по 

математика. 

4. Събира информация за неявилите се ученици от квесторите по зали и я 

предава на директора непосредствено преди началото на изпита. 

5. В началото на изпитния ден председателят на УКОПНВО получава от 

директора на училището големите прозрачни секретни пликове, в които се 

съхраняват изпитните комплекти. Те, както и другите помощни материали по 

зали се предоставят от председателя на УКОПНВО на квесторите преди да 

влязат за дежурство. 

б. Hpu установяване на непълнота в изпитните комплекти един от квесторите 

информира председателя на УКОПНВО и получава резервен комплект, а 

след приключване на изпита изготвят и подписват протокол за 

обстоятелствата, наложили отваряне на резервен комплект. 

Председателят на УКОПНВО в присъствието на директора на училището, 

записва, разкодира и отпечатва всяка част от изпитния материал на НВО, 

след което членовете на УКОПНВО размножават съответната част от 

7. изпитния материал в брой, равен на броя на явилите се ученици. Размножава 

изпитните материали за всяко НВО в брой, равен на броя на явилите се 

ученици, при спазване на правилата за информационна сигурност, утвърдени 

със заповед от министьра на образованието и науката. 
8. Размножаването на тестовете да се извърши в зала с видеонаблюдение - 

компютьрен кабинет или дирекцията като се гарантира записващата камера 

да не създава възможност да се вижда самият изпитен тест. На процеса по 

9. разкодиране на изпитния вариант може да присъства и представител на 

родителитё, но без да има достъп до самия изпитен вариант. 

В случай, че се констатира проблем с отварянето на изпитния материал и се 

окаже невъзможно отпечатването му, директорът уведомява МОН. 

Размножава, 'на подходящи носйтели аудиофайловете с 

преразказаlкомпонента „Слушане с разбиране" и съответните текстови 

файлове за НВО по български език и литература/чужд език в брой, равен на 

броя на изпитните зали. 

Раздава във всяка зала размножените изпитни матерйали за съответните 

части, а за залите, в които се провежда изпит по БЕJUчужд език, и 

аудионосителя за преразказа/компонента „Слушане с разбиране". 

Разсекретява текстовия файл за компонента „Слушане с разбиране" при 

възникнала необкодимост; действието се извършва в присъствието на 

директора на училището, на председателя на цКОПНВО и на квестор от 

залата, сигнализирал за необходимосrга от разпечатване на текстовия файл, 

като за целта се съставя и подписва протокол. 
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10. След разсекретяване на текстовия файл за компонента „Слушане с 

разбиране" и разпечатване на текста (при възникнала необходимост), предава 

текста на определения за съответната зала учител по чужд език за четене на 

текст. 

11. Изпитните комплекти на неявилите се ученици се поставят обратно в 

секретните пликове и се съхраняват от квесторите до приключване на 

изпита. 

12. Подмяна на изпитен комплект се допуска само във времето, определено за 

работа по първа част. В този случай ученикът получава нов изпитен 

комплект от квестора и спазва същата процедура за попълване и поставяне 

на идентификационната бланка от новия изпитен комплект в малкия бял 

плик. Подмененият цял изпитен комплект се взема от квестора и се прилага 

към протокола за отваряне на резервен комплект. 

13. При възникнала неизправност с възпроизвеждащото устройство, довела до 
невъзможност да се изслуша от учениците текстьт за диктовка, директорът 

осигурява резервно възпроизвеждащо устройство. 
14. След приключване на изпита квесторите от залите предават на директора 

пликовете с дъно, в който са индивидуалните бланки с изпитните работи 

на учениците от залата, плика с изпитните материали / мат. формули/, 
листовете за чернова, листовете с указания за работа, изпитните комплекти 

на неявилите се ученици, аудиофайла с диктовката, протокола за 
дежурство при провеждане на писмен изпит. 

15. След проверка на броя на броя на индивидуалните пликове с изпитните 
работи от залата всеки от пликовете с дъно се запечатва и се подписва от 

директора и от съответните квестори. 

16. Директорът съхранява в продължение на 1 година от датата на провеждане 

на изпита изпитните материали, включително резервните, а след изтичане 

на този срок ги унищожава с протокол. 

17. Комисията да създаде условия за равен шанс на всички ученици, като при 
информация за заболели поставени под карантина или изолация да положат 

изпитите чрез съвременните интернет технологии. 

Членовете на YКOIIHBO в дните на НВО нямат достьп до мобилни и 

електронни комуникационни средства. Членовете на УКОПНВО не напускат 

сградата на училището до края на изпитния ден. 

V. Място за осъществяване на дейността на училищната комисия за 

' организиране и провеждане на националното външно оценяване (УКОПНВО) 

в VII клас: 

Дейностга на УКОПНВО да се осъществява в Учителската стая за запознаване 

на квесторите с процедурите и инструктажа и компюrьрния кабинет или • 
дирекцията за размножаване на материалите. Дейностите по размножаването се 

извършваг в едно помещение с видеонаблюдение. Мястото ё снабдено с техника, 

гарантираща провеждането на НВО. Осигурено е видеонаблюдение за записване 

на дейностите на членовете на УКОПНВО по разсекретяване и размножаване на 

изпитните материали като се гарантира залисващата камера да не предлага 

възможност да се вижда самият изпитен вариант. 

Контрол по изпълнението на заповедта нъsлагам на г-н Добрин Добрев на 
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длъжност учител в ГЦОУД. 

Заповедта да се сведе дсi • 'знанието н , горепосочените лйца за сведение и 
д.; 

изпълнение.

~ 
Директор: Д. Тодор;nва

'i 
Запознати със съдържанйето: 

N.• no 

ред 

Име и фамилия . длъжност Падпис 

1. Добрин Добрев

2. Павлета Борисова ~ 

3. Валерия Великова 
ч`ш Т еп I -1 Vtс .

стр. 5 


