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З А П О В Е Д 
 

№ РД-10-1829 

Първомай, 29.07.2022 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  
 

 

ИЗМЕНЯМ 

Моя заповед № РД-10-255 от 18.11.2021 г., както следва: 

  

            График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XI клас, 

самостоятелна форма на обучение, профил “Чужди езици“, през учебната 2021/2022 година: 

 Септември – втора поправителна сесия 
 

Учебен предмет: Български език и литература ООП 

 Клас: XI клас   
Дата: 01.09.2022 г. Начален час – 8.30 ч. 

 Място на провеждане: кабинет № 310 

 

Учебен предмет: Английски език ООП 

 Клас: XI клас   
Дата: 01.09.2022 г. Начален час – 13.30 ч. 

 Място на провеждане: кабинет № 310 и кабинет № 309 за устната част 

  

Учебен предмет: Физическо възпитание и спорт ООП 

 Клас: XI клас   
Дата: 02.09.2022 г. Начален час – 8.30 ч. 

 Място на провеждане: физкултурен салон 

 

Учебен предмет: Гражданско образование ООП 

 Клас: XI клас   
Дата: 02.09.2022 г. Начален час – 13.30 ч. 

 Място на провеждане: кабинет № 310 

 

Учебен предмет: Математика ООП 

 Клас: XI клас   
Дата: 08.09.2022 г. Начален час – 8.30 ч. 

 Място на провеждане: кабинет № 310 
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Учебен предмет: Български език и литература РП 

 Клас: XI клас   
Дата: 08.09.2022 г. Начален час – 13.30 ч. 

 Място на провеждане: кабинет № 310 

 

Учебен предмет: Руски език ООП 

 Клас: XI клас   
Дата: 09.09.2022 г. Начален час – 8.30 ч. 

 Място на провеждане: кабинет № 310 и кабинет № 309 за устната част 

 

Учебен предмет: БЗО ПП, модул „Клетката- елементарна биологична система“, 

модул „Многоклетъчна организация на биологичните    системи“, модул 

„Биотехнологии“ 

 Клас: XI клас   
Дата: 12.09.2022 г. Начален час – 8.30 ч. 

 Място на провеждане: кабинет № 310 
 

Учебен предмет: Руски език ПП, модул „Устно общуване“, модул „Писмено 

общуване“, модул „Руският език в туризма“ 

 Клас: XI клас   
Дата: 13.09.2022 г. Начален час – 8.30 ч. 

 Място на провеждане: кабинет № 310 и кабинет № 309 за устната част 

 

Учебен предмет: Английски език ПП, модул “Устно общуване“, модул “Писмено 

общуване“, модул “Езикът чрез литературата“, модул “Култура и междукултурно 

общуване“, модул “Езикови практики“ 

 Клас: XI клас   
Дата: 14.09.2022 г. Начален час – 8.30 ч. 

 Място на провеждане: кабинет № 310 и кабинет № 309 за устната част 

 

Копие от заповедта да бъде поставено на информационното табло от Дияна Христозова 

– ЗТС и публикувано на интернет страницата на училището от Татяна Попова – старши 

учител в срок до 03.08.2022 г.  

  Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Красимира Дамянова– ЗДУД и  

Севдалина Йорданова– ЗДУД. 

 

 

 

ЧАВДАР ЗДРАВЧЕВ 

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

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:  

 

№ по ред Име и фамилия Заемана длъжност Подпис на лицето 

1.  Красимира Дамянова ЗДУД  

2.  Севдалина Йорданова ЗДУД  

3.  Татяна Попова Старши учител  

4.  Дияна Христозова ЗТС  

 


