
 
 

З А П О В Е Д  

№ 9985-694/30.06.2022 г. 

 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, и във връзка с чл.123, ал.1 от ЗПУО ,  чл. 27, ал.1, т.1 и чл.29в, г, д  от Наредба №3 от 15.04.2003 г. – на 

системата за оценяване на МОН /обн. ДВ, бр.37/2003г., попр.бр.48/2003г., изл.бр.46/2004г. и бр. 65/09.08.2005г.,бр.73/11.09.2009 г.  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

І.Провеждане на изпити както следва: 

1.Тип за учебната 2021/2022 година 

2.Изпитна сесия поправителна , промяна на оценка 

3.Форма на обучение дневна 

 

Дата/Час Предмет 

Вид 

подгот

овка 

Учебно 

съдържан

ие за клас 

Трите имена и клас на ученика 
Място на 

провеждане 

04.07.2022 г. 

10:00 часа 

Френски език 

ООП 

 

 

 

ХI 

 

Натали Додова 

Мария Костова 

Лора Куцарова 

Камелия Христакиева 

 

ул. 

„Пловдив” 

№20 

04.07.2022 г. 

10:00 часа 

Руски език ООП  

ХI 
 

Билияна Влъчкова ул. 

„Пловдив” 

№20 

04.07.2022 г. 

10:00 часа 

Гръцки език– 

(I чужд) ООП 
Х 

 

Валентин Костадинов ул. 
„Пловдив” 

№20 

05.07.2022 г. 

10:00 часа 

Френски 

език– Модул 

Езикът чрез 

ПП- 

зад.мо

ХI 

 

Натали Додова 

Мария Костова 

Лора Куцарова 

ул. 

„Пловдив” 

№20 

София 1345, район Илинден, ул.”Пловдив” №20, факс/тел.: (02) 925 00 58 

тел. (02) 824 11 31, e-mail: eg33svsofia@abv.bg 

mailto:eg33svsofia@abv.bg


литературата) дул Камелия Христакиева 

 

05.07.2022 г. 

10:00 часа 

Руски език 

Модул Устно 

общуване 

ПП- 

зад.мо

дул 

 

ХI 
 

Билияна Влъчкова ул. 

„Пловдив” 

№20 

05.07.2022 г. 

10:00 часа 

География и 

икономика 

ЗУЧ 

 

 

 

 

Х 

Владислав Мацовски 

 

 

 

 

 

 
 

ул. 

„Пловдив” 

№20 

05.07.2022 г. 

10:00 часа 

Английски 

език – Модул 

Писмено 

общуване  

ПП- 

зад.мо

дул 

 

ХI 
 

 

    Калина Данаилова –  

 Георги Димитров 

 

ул. 

„Пловдив” 

№20 

05.07.2022 г. 

10:00 часа 

БЕЛ  

ООП 
Х 

ІХ 

 

Никол Павлова – ІХд 

Александър Надев Христов-Хв 

Валентин Костадинов -Хг 

 

ул. 

„Пловдив” 

№20 

05.07.2022 г. 

14:00 часа 

Гръцки език– 

(I чужд) ИУЧ 
Х 

 

Валентин Костадинов -Хг 

 

ул. 

„Пловдив” 
№20 

06.07.2022 г. 

10:00 часа 

Математика 

ЗУЧ 

ІХ 

 

Х 

Александър Надев Христов-Хв 

Христина Петрова -ІХг 

Никол Павлова - ІХд  

Валентин Костадинов-Хг 

 

ул. 

„Пловдив” 

№20 

06.07.2022 г. 

10:00 часа 

Английски 

език – Модул 

Езикът чрез 

литературата  

ПП- 

зад.мо

дул 

 

ХI 
 

Калина Данаилова –  

 Георги Димитров 

Мелек Назмиева 

Михаил Петков 

ул. 

„Пловдив” 

№20 



 

07.07.2022 г. 

10:00 часа 

История и 

цивилизация 
ЗУЧ 

Х Александър Надев Христов-Хв 

Виктор Генов - Хв  

Валентин Костадинов-Хг 

 

ул. 

„Пловдив” 

№20 

07.07.2022 г. 

10:00 часа 

Английски 

език – Модул 

Култура и 

междукултур

но общуване   

ПП- 

зад.мо

дул 

 

ХI 
 

 

    Георги Димитров 

 

ул. 

„Пловдив” 

№20 

07.07.2022 г. 

14:00 часа 

Английски 

език – Модул 

АЕ чрез 

културно-

творческо 

интегрирано 

обучение   

ПП- 

изб. 

модул 

 

ХI 
 

 

    Георги Димитров 

 

ул. 

„Пловдив” 

№20 

08.07.2022 г. 

10:00 часа 

Английски 

език –  

ЗУЧ 

VIII,IX,XI Персиана Велкова 

Никол Павлова  

Билияна Георгиева 

Ния Димитрова 

Георги Димитров 

ул. 

„Пловдив” 

№20 

ІІ.1.Техническият секретар запознава срещу подпис, комисиите по организиране на изпита и по оценяването и изнася пред административния корпус 

съобщение за датата, мястото и началния час на изпита най-късно 3 дни преди датата за провеждане на изпита.  

ІІ.2. Формата на изпита е: 
- по чужд език- писмен и устен.  

- по информатика и ИТ- писмен и практически. 

- по ФВС- практически. 
- писмен по всички останали предмети 

ІІ.3 Писмените изпити са 3 астрономически часа. 

 

ІІ.4.В деня на изпита, изпитните материали за писмения и устния изпит се изтеглят от ученици в присъствието на заместник-директора по УД и членовете 
на изпитната комисия. Отварят се всички пликове с изпитни материали и се обявяват за информация. 

ІІ.5.Квесторите получават от заместник -директора по УД протокол с вписани трите имена на ученика. 



 

ІІІ.Училищна комисия по организиране на изпитите: 

Задължения на комисията по организиране на изпита: 
 1.По време на изпита изпълняват следните задължения:( Приложение за инструктажа на квесторите и инструктажа на учениците е неразделна част 

от настоящата заповед) 

 

ІV .Училищната комисия по оценяване на писмените работи извършва следното: 

-разработва изпитни материали в деня преди изпита и се утвърждават от директора 

-председателят на комисията изготвя критериите за оценяване. 
-изготвя график за консултации , който се  изнася от техническия секретар на табло. 

-изготвя конспект 

 -членовете на комисията работят независимо един от друг; 

 - отбелязват грешките със съответни химикали и вписват рецензия върху работата;  
 - не коментират съдържанието на проверените изпитни материали, оценките и рецензиите си; 

 - не позволяват  достъп на други лица до изпитните материали; 

 - отбелязват резултатите в протокол с внесени трите имена на учениците; 
 - след окончателното приключване на изпита председателят на комисията е длъжен да представи на заместник-директора по УД  окончателния 

протокол на членовете на комисията и изпитните работи, както и да отрази оценките в книга по образец на училището, след което в срок от 3 дни се 

предават в архива. 
Резултатите от изпита се изнасят пред учителската стая в деня на провеждане на изпита до 17.00 часа от председателя  на комисията 

Настоящата заповед може да се обжалва пред Началника на РУО, София - град в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на издаване на заповедта по 

реда на АПК. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на комисиите срещу личен подпис от техническия секретар. 
Контролът по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.  

 

 

СТОИМЕНКА ДИМИТРОВА 

Директор на 33. Езикова гимназия  

„Света София” 


	З А П О В Е Д

