
 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-10-1005 

Първомай, 11.03.2022 г. 

 

На основание чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 1 - т. 4, т. 6 от Наредба №15 от 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, във връзка с чл. 40, ал. 7  на Наредба №11 от 01.09.2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с мои заповеди № РД-10-

1705 от 20.07.2021 г. и № РД-10-1706 от 20.07.2021 г. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

  

График за провеждане на приравнителни изпити за определяне на годишна оценка за VIII, 

IX и X клас на следните ученици: 

1. Сашо Руменов Добрев, Огнян Йорданов Асенов, Атанас Бориславов Борисов, 

ученици в XIа клас, профил „Чужди езици“, дневна форма на обучение, през учебната 2021/2022 

година. 

2. Добромир Николаев Димов, Тодор Русев Русев, Иван Атанасов Димитров, ученици 

в XIб клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, дневна форма на обучение, през учебната 

2021/2022 година. 

3. Ангел Надев Асенов и Александър Недялков Асенов, ученици в XI клас, профил 

„Чужди езици“, самостоятелна форма на обучение, през учебната 2021/2022 

        

Учебен предмет: Английски език ООП  

Клас: VIII клас   

Оценка: Годишна 

Дата: 13.04.2022 г. Начален час – 14.30 ч. 

Място на провеждане: кабинет № 315 за писмената част, кабинет №317 за устната част 

 

Учебен предмет: Английски език ООП 

Клас: IX клас   

Оценка: Годишна 

Дата: 14.04.2024 г. Начален час – 14.30 ч. 

Място на провеждане: кабинет № 315 за писмената част, кабинет №317 за устната част 

 

Учебен предмет: Английски език ООП 

Клас: X клас   

Оценка: Годишна 

Дата: 15.04.2022 г. Начален час – 13.30 ч. 

Място на провеждане: кабинет № 315 за писмената част, кабинет №317 за устната част 

 

4270 Първомай, ул. „Кочо Честименски“ 20, тел.:0336 65716, e-mail: a.zlatarov@sou-zlatarov.org 



Копие от заповедта да бъде поставено на информационното табло от Галя Петрова – ЗТС, 

и публикувано на интернет страницата на училището от Татяна Попова – старши учител, в срок 

до 15.03.2022 г.  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Севдалина Йорданова– ЗДУД, и 

Красимира Дамянова – ЗДУД. 

 

 

ЧАВДАР ЗДРАВЧЕВ 

Директор на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ 

 

 


