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ЗАПОВЕД  № РД-11-436/ 15.01.2020  г. 

На основание чл.259, ал.1, чл.112, ал.4, чл.116 от ЗПУО, чл.3, ал.2 и чл.37, ал.5 от Наредба 

10 от 01.09.2016г.за ОДУО, чл.29г, ал.1, чл.29а и чл.296 от Наредба 3 от 15.04.2003г за системата 

за оценяване във връзка с параграф 7 от Преходни и заключителни разпоредби на наредба 11 от 

01.09.2016г за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл.175, ал.6 

и ал.7 от ПУДУ, заповеди № РД-11-1179/13.09.19г, № РД-11-77/ 26.09.19г, РД-11-78/ 26.09.19г  

на директора на 7 СУ „К.Шапкарев“  и подадени молби с вх.№АТС-08-571/ 15.01.2020г. и 

АТС-08-572/15.01.2020г 

                                     ОПРЕДЕЛЯМ 

Ред за организиране и провеждане на ПОПРАВИТЕЛНА  ИЗПИТНА  СЕСИЯ за учебната  

2019/ 2020 г. за ученици в САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 12 клас, както 

следва:  

1.Изпити за определяне на годишна оценка по: 

 

1. СВЯТ И ЛИЧНОСТ - ЗП 

Дата на провеждане: 12.02.2020 г 

Начален час – 10,00 ч., място на провеждане – стая 410 /С ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/  

Срок и място за оповестяване на резултатите – 15.02.2020 г от протокола за резултатите 

от изпита 

 

 

2. РУСКИ ЕЗИК / 2 ЧЕ/   – ЗИП  

Дата на провеждане: 14.02.2020 г 

Начален час – 10,00 ч., място на провеждане – стая 410 /С ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/  

Срок и място за оповестяване на резултатите – 18.02.2020 г от протокола за резултатите 

от изпита 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  – ПП 

Дата на провеждане: 17.02.2020 г 

Начален час – 10,00 ч., място на провеждане – стая 410 /С ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/  

Срок и място за оповестяване на резултатите – 09.02.2020 г от протокола за резултатите 

от изпита 

 

4. МАТЕМАТИКА - ЗП 

Дата на провеждане: 21.02.2020 г 

Начален час – 10,00 ч., място на провеждане – стая 410 /С ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/  

Срок и място за оповестяване на резултатите – 25.02.2020 г от протокола за резултатите 

от изпита 

 

5. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - /1 ЧЕ/ - ПП 

Дата на провеждане: 24.02.2020 г 

Начален час – 10,00 ч., място на провеждане – стая 410 /С ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/  

Срок и място за оповестяване на резултатите – 26.02.2020 г от протокола за резултатите 

от изпита 
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6. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ  - ПП 

Дата на провеждане: 28.02.2020 г 

Начален час – 10,00 ч., място на провеждане – стая 410 /С ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/  

Срок и място за оповестяване на резултатите – 03.03.2020 г от протокола за резултатите 

от изпита 

7. ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА   - ПП 

Дата на провеждане: 06.03.2020 г 

Начален час – 10,00 ч., място на провеждане – стая 410 /С ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ/  

Срок и място за оповестяване на резултатите – 10.03.2020 г от протокола за резултатите 

от изпита 

 

 

При провеждане на изпитите, оценяването и отразяването на резултатите да се спазват 

изискванията на Наредба 11 за системата на оценяването и наредба 8/ 11.08.2016г за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование. 

 

Срок за изготвяне на изпитните материали – три дни преди изпита. 

 

Препис от заповедта по отношение на дата, място, час на изпита, както и оповестяване на 

резултатите, както и контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ирена Стамболиева - ЗД 

Настоящата заповед да се сведе до занието на лицата за сведение и изпълнение чрез 

информационното табло в учитилската стая. 

 

ДИРЕКТОР НА 7 СУ „К.ШАПКАРЕВ“ 

Д-Р ЛИЛИЯ СТОЯНОВА 

mailto:sedmo@abv.bg
http://7sou-blagoevgrad.com/

