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З А П О В Е Д 

 

№ РД- 11-346 / 06.01.2020 г. 

 

                            

На остнование чл.259, от Закона за предучилищното и училищно образование и във 

връзка подадена молба по чл. 167, ал.4, 5 и 6 от ЗПУО с вх. № АТС-08-375/ 13.11.2019 год., в 

условията на чл. 123, ал. 1, т.4 и чл. 124, чл.125, ал..5 и 126, ал.1 и чл. 40, ал. 1, т.1 и т. 2, чл. 5 и 

чл. 43 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г. Издадена от министъра на 

образованието и науката,  

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

 

1. УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ИЗПИТИ ЗА 

ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ЕТАП 

 

Ирена Стамболиева – ЗД – председател. Осъществява организация и контрол по 

провеждането на изпита. 

 

Техническо осигуряване: 

Ангелина Цветанова – ЗАТС – осъществава техническа помощ при провеждане на 

изпита. 

 

Начален час – 10.00 часа. Място на провеждане – стая 410 /видеонаблюдение/ 

 

Дати за изпити за 5-7 клас, комисии и квестори , както следва: 

 

Квестори:  

 

        1.  География и икономика  – 27.01.2020 г 

              

2. Български език и л-ра – ЗИП  – 28.01.2020 г. 

 

3. История и цивилизации   - 29.01.2020 г. 

 

       

2. УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕТО – подготвя изпитните материали 

съгласно изискванията на чл. Чл. 123. (1), т. 4 и чл. Чл. 125. (1) и  (3) от НАРЕДБА № 11 от 

01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Обн. - ДВ, бр. 74 от 

20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката. 

    

  

       
Съгласно изискванията на чл. 133 (3) Изпитите по чл. 132 се организират и провеждат 

по реда на чл. 40 – 43 и   

(5) В случай че на някой от изпитите по ал. 3 оценката е слаб (2), лицето може да се 

явява на този изпит до успешното му полагане. 
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Срок за изготвяне на изпитните материали, не по късно от 10 дни преди датата на 

изпита. 

Място за проверка на изпитните работи – учителската стая. 

Срок за оповестяване на резултатите – деня на изпита. 

Място за оповестяване – информационното табло на училището. 

Продължителност на изпитите – 2 часа – писмен изпит 

     3 часа – практически изпит 

С настоящата заповед да се запознаят, упоменатите в нея лица за сведение и 

изпълнение. 

Препис от заповедта по отношение на дати, място, начален час да се постави на 

информационното табло и в сайта на училището, най – късно три дни преди началото 

на първия изпит. 

 

 

Д- Р ЛИЛИЯ СТОЯНОВА 

ДИРЕКТОР НА СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

„КУЗМАН ШАПКАРЕВ“БЛАГОЕВГРАД 
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