
 

 
 

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ” – САНДАНСКИ 

 

ул. „Георги Казепов” №1, тел:0746/32448, факс:0746/32448, e-mail:mail@zpg-sandanski.com 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД 12 -   /  .04.2022 г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 3 от Наредба № 15/ 22.07.2019 

г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 40, ал.5 и ал.6  от 

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, във връзка с чл. 38, ал.1, т.1, при спазване 

изискванията на чл. 38, ал.2, чл. 40 – чл.43 от същия нормативен документ 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение на 

сесия април, учебна 2021/2022 г., както следва: 

 

Изпит по учебен 

предмет 

Дата/ 
начален час/ 
място на провеждане 

Комисия по организиране на изпита 

(квестори) 
Комисия по оценяването 

Български език и 

литература-ЗП-XII кл. 

11.04. 2022г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: К. Петкова, ст. учител по БЕЛ 

Член:М.Вангелова-Цветанова- ст.учител по БЕЛ 

Български език и 

литература-ООП- XII кл. 

11.04. 2022г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: К. Петкова, ст. учител по БЕЛ 

Член:М.Вангелова-Цветанова- ст.учител по БЕЛ 

Български език и 

литература-ЗИП-XII кл. 

18.04. 2022г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: К. Петкова, ст. учител по БЕЛ 

Член: Гинка Дзимбова- ст.учител по БЕЛ 

Български език и 

литература-РП-XII кл. 

 

18.04. 2022г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: К. Петкова, ст. учител по БЕЛ 

Член: Гинка Дзимбова- ст.учител по БЕЛ 
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Чужд език- френски, ООП- 
XII кл. 

15.04. 2022г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: М. Гилигян-Зарарева-учител по 
френски език 

Член: Н. Мишева – ст. учител по англ. език 

Чужд език- немски, ООП - 

XII кл. 

28.04. 2022г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: М. Михайлова-ст.учител по немски език 
Член: Ирена Петрова – учител по немски. език 

Математика –ООП, XII кл. 12.04.2022г. 

14:00 ч. – к.119 
 Председател: М. Ризова- ст. учител по математика 

Член: К. Стоянов - ст. учител по математика 

Математика –ЗП, XII кл. 12.04.2022г. 

14:00 ч. – к.119 
 Председател: М. Ризова- ст. учител по математика 

Член: К. Стоянов - ст. учител по математика 

Гражданско образование- 

ООП, XII клас 

13.04. 2022г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: Х.Иванов-ст.уч. по история и ц-ии 

Член: М. Кацарова-учител по история и ц-ии 

Свят и личност- ЗП, XII клас 13.04. 2022г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: Х.Иванов-ст.уч. по история и ц-ии 

Член: М. Кацарова-учител по история и ц-ии 

Биология и здравно 

образование- ЗИП, XII клас 

27.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: А. Калъмбова-ст. учител по биология 

и ЗО 

Член: Людмила Попова-учител по биология и ЗО 

Физическо възпитание и 

спорт- ООП,XII клас 

14.04. 2022 г. 

14:00 ч. – физ.салон 
 Председател: М. Петкова-Гогова -ст. учител по ФВС 

Член: Илияна Панчев - учител по ФВС 

Физическо възпитание и 

спорт- ЗП, XII клас 

14.04. 2022 г. 

14:00 ч. – физ.салон 
 Председател: М. Петкова-Гогова -ст. учител по ФВС 

Член: Илияна Панчев - учител по ФВС 

Чужд език по професията-
английски, ЗПП, XII клас 

28.04. 2022г. 

14:00 ч. – к.119 
 Председател: Н. Мишева – ст. учител по англ. език 

Член: Виолета Петрова- ст. учител по англ. език 

Чужд език по професията-

английски, ОбПП, XII клас 

28.04. 2022г. 

14:00 ч. – к.119 
 Председател: Н. Мишева – ст. учител по англ. език 

Член: Виолета Петрова- ст. учител по англ. език 

Опазване и управление на 

природните ресурси, СПП, 

XII клас 

18.04. 2022г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: Д. Граматикова – учител агр. д-ни 

Член: Ст. Карамфилова-ст. учител агроном. дисц.  

Екологично законодател-

ство, СПП, XII клас 

19.04. 2022г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: Цв. Главчева-уч. иконом. дисциплини 

Член: Д. Граматикова – учител агр. д-ни 

Агроекология, СПП, XII клас 20.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: Д. Граматикова – учител агр. д-ни 

Член: Ст. Карамфилова-ст. учител агроном. дисц. 

Устойчиво управление на 

земите, СПП, XII клас 
21.04. 2022 г. 

14:00 ч., к.119 

 Председател: Д. Граматикова – учител агр. д-ни 

Член: Ст. Карамфилова-ст. учител агроном. дисц. 
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Аналитични методи за 
изследване на природните 

ресурси, СПП, XII клас 

26.04. 2022г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: Д. Мешкова- учител по теоретично и 
практ. обучение 

Член: Е. Пазванска – ст. учител по ХООС 

Микробиология, СПП, XII 

клас 

27.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: Д. Мешкова- учител по теоретично и 

практ. обучение 

Член: Д. Дикова- ст. учител хран.технологии и 

туризъм 

Икономическа 

информатика, СПП, XII клас 

12.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: инж. Иван Попов-учител по ИТ 

Член: Д. Ангов- ръководител направление ИКТ 

Програмиране, СПП, XII 

клас 

13.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: Елза Булакиева- ст. учител по ИТ 

Член: Кр. Пановска - ст. учител по ИТ 

Маркетинг, СПП, XII клас 14.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: Иван Стоилов- ст. учител по 

икономика 
Член: Кр. Митрев - учител по ИТ 

Дигитален маркетинг, СПП, 

XII клас 

15.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: Кр. Митрев - учител по ИТ  

Член: Иван Стоилов- ст. учител по икономика 

УП-Счетоводство на 

предприятието, СПП, XII 
клас 

19.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 

- Председател: Цв. Главчева-учител иконом. д-ни 

Член: Иван Стоилов- ст. учител по икономика 

УП-Уебдизайн, СПП, XII 

клас 

20.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 

- Председател: инж. Иван Попов-учител по ИТ 

Член: Д. Ангов- ръководител направление ИКТ 

УП- Функционални 

приложни програми, СПП, 

XII клас 

21.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 

- Председател: Кр. Митрев - учител по ИТ  

Член: инж. Иван Попов-учител по ИТ 
 

УП- Интернет и електронна 

търговия, СПП, XII клас 

26.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 

- Председател: Кр. Митрев - учител по ИТ  

Член: инж. Иван Попов-учител по ИТ 

УП- Комплексна учебна 

практика, СПП, XII клас 

27.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 

- Председател: Кр. Пановска -ст. учител по ИТ 

Член: Д. Ангов- ръководител направление ИКТ 

Икономика, ЗПП, XII клас 15.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: Сн. Маламова – ст.учител по ик.д-ни  

Член: Цв. Главчева- учител по иконом. дисциплини 

Технология на кулинарната 

продукция, ЗПП, XII клас 

20.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 

 Председател: Йорданка Пехливанова- ст.учител 

хран.технологии 

Член:Е. Кацарска – ст. учител практическо 

обучение 
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Технология на кулинарната 
продукция, ЗИП, XII клас 

21.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 
 Председател: Йорданка Пехливанова- ст.учител 

хран.технологии 

Член:Е. Кацарска – ст. учител практическо 

обучение 

УП-Технология на 

кулинарната продукция, 

ЗПП, XII клас 

19.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 

- Председател: Е. Кацарска – ст. учител практическо 

обучение 

Член: Йорданка Пехливанова – ст. учител 

хранителни технологии 

УП-Технология на 

кулинарната продукция, 

ЗИП, XII клас 

26.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 

- Председател: Е. Кацарска – ст. учител практическо 

обучение 

Член: Йорданка Пехливанова – ст. учител 

хранителни технологии 

Отчетност на фирмата, ЗПП,  

XII клас 

29.04. 2022 г. 

14:00 ч. – к.119 
 Председател: Цв. Главчева- учител икономически 

дисциплини 

Член: Кр. Митрев- учител икономически 
дисциплини 

Производствена практика 

/за професия Готвач/ 

11-29.04.2022г. 

 
- Председател: Хр. Гълъбова-ЗДУПД 

Член: Е. Кацарска – ст. учител практическо 

обучение 

Производствена практика 

/за професия Икономист-
информатик/ 

11-29.04.2022г. 

 
- Председател: Хр. Гълъбова-ЗДУПД 

Член: Н. Костадинова – ст. учител ик.дисциплини 

 

Учениците полагат изпити за определяне на годишна оценка.  

Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен 

предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка. 

Изпитите се провеждат в писмена форма, освен в случаите по чл. 41, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците.  

Продължителността на изпитите е : 

а) три астрономически часа - в случаите, когато изпитът е писмен;   

б) до 30 минути - за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и устна част;   

в) до пет астрономически часа - в случаите, когато изпитът е практически;   

г) до 150  минути -  за  писмената  или  за  практическата  част  в  случаите, когато изпитът включва писмена или практическа част.   
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА:  

 

1. Комисия за организиране на изпита: 

1.1 Получава от ЗДУД протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по 

време на изпита. 

1.2 Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане. 

1.3 Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 41, ал. 6 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите 

от обучението на учениците.  

1.4 Не напуска изпитната зала, не води разговори, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, не ползва мобилни 

устройства. 

1.5 Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в 

изпитната зала. 

1.6  не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита; 

1.7  Не допуска подсказване и преписване. 

1.8  Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение и напуска залата ученик, който: 

• преписва от хартиен носител; 

• преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.); 

• преписва от работата на друг ученик; 

• използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; 

• изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. 

За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете на комисията по оценяването по съответния учебен 

предмет, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено. Изпитната работа на ученик, 

отстранен от изпит в процеса на училищното обучение, не се оценява. В тези случаи ученикът може да се яви отново на съответния 

изпит на следващата изпитна сесия. 

1.9    Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване. 

1.10 Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището. 

 

2. Комисия по оценяването:  

2.1 Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно 

предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в срок до един ден преди 

датата на изпита. 
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2.2 В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита (теглене на 

изпитните билети), при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала. 

2.3 Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на 

знанията и уменията на учениците. 

2.4 След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището 

изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането 

на писмен изпит. 

2.5 Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и члена/членовете на комисията, като 

председателят на комисията отбелязва грешките с червен химикал, членът на комисията – със зелен химикал. Проверката 

се извършва до три работни дни от датата на провеждане на изпита в кабинета на председателя на училищната комисия по 

оценяването. Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен 

номер 3-80. Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка 

на ученика, определена от изпитната комисия.  

2.6 Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 42 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите 

от обучението на учениците. Оценката от изпитите за определяне на срочна оценка се формира като средноаритметична от 

оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица. Оценката от изпитите, които се 

провеждат като комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е средноаритметична от оценките, 

поставени за всяка част, с точност до единица. Оценката от изпитите, които се провеждат като комбинация от писмена и 

устна част или от писмена и практическа част, е слаб (2), когато някоя от оценките по отделните части е слаб (2). В тези 

случаи поправителният изпит се полага и в двете части. 

2.7 На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите 

лица. 

2.8 След приключване на оценяването и в указания срок протоколът се подписва от председателя и членовете на изпитната 

комисия и се предава на директора заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в 

протокола.  

 

3. Оповестяването на резултатите се извършва от ЗДУД, до три дни след датата на провеждане на изпита, в кабинета на ЗДУД. 

 

4. Резултатите от изпитите се внасят в училищната документация от длъжностното лице: Красимир Митрев. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Илияна Москова, на длъжност заместник-директор учебна дейност. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените длъжностни лица срещу подпис за сведение и изпълнение.  



 

 
 

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ” – САНДАНСКИ 

 

ул. „Георги Казепов” №1, тел:0746/32448, факс:0746/32448, e-mail:mail@zpg-sandanski.com 

 

 

Емил Терзийски, 
Директор на ЗПГ „Кл.Тимирязев” 

гр.Сандански 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


