
ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

7583 с. Ситово,  обл. Силистра, ул. ,,Г. С. Раковски”, №2, 

тел. 086632704, 0894 41 95 96, 

e-mail: pu_stopanstvo@abv.bg,  www.pgss-sitovo.com 
 

 

ЗАПОВЕД 

№ 302 /15.04.2021 г. 

          На основание чл. 148, ал.2, чл.257, ал.1, ал.2, чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от 

ЗПУО, чл.31, ал.1, т.3 от Наредба  №15 от 22.07.2019 г. за статута на професионалното 

развитие на учителите; чл.108, ал.5 от Наредба № 10 за организация на дейностите в 

училищното образование; чл. 32, ал. 1, т.3 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите 

от обучението на учениците и във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването  

за въвеждане на противоепидемични мерки относно разпространението на COVID - 19 

на територията на страната и указания на РУО 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 Поради различие между училищните учебни планове да бъдат положени приравнителни 

изпити за 8.клас, 9.клас и 10.клас от Севгинар Назимова Алиева, ученичка от 11.клас  

самостоятелна форма на обучение, специалност: ППММП. Отложените приравнителни 

изпити да се проведат при следните условия и ред: 

 
Ученици Изпит по учебен 

предмет 

Дата 

 

Комисия по 

организиране на 

изпита 

/квестори/ 

Комисия  

по оценяване 

/председател, 

член/ 

Севгинар 

Алиева 

 

СМ в ХВП /т./, РПП – 

9 клас 

20.04.2021 г. 

9.30 ч. 

Д. Иванов Р. Абтула 

Н. Кръстева 

Технология на 

специалността /т./, 

РПП – 9 клас 

21.04.2021 г. 

9.30 ч. 

Н. Джелил Н. Кръстева 

Р. Абтула 

 

Технология на 

специалността /пр./, 

РПП – 9 клас 

22.04.2021 г. 

9.30 ч. 

- Р. Абтула 

Н. Кръстева 

 

СМ в ХВП /пр./, РПП – 

9 клас 

23.04.2021 г. 

9.30 ч. 

- Н. Кръстева 

Р. Абтула  

Музика /п. и пр./ – 9 

клас 

26.04.2021 г. 

9.30 ч. 

К. Кръстев   Н. Джелил 

Е. Бакал 

Икономика ООП – 10 

клас 

27.04.2021 г. 

9.30 ч. 

Д. Иванов   Г. Йорданова 

Н. Петкова 

Изобразително 

изкуство /п. и пр./ – 9 

клас 

28.04.2021 г. 

9.30 ч. 

Е. Мустафа Е. Ибрям 

Г. Борисова 

Изобразително 

изкуство /п. и пр./ – 10 

клас 

29.04.2021 г. 

9.30 ч. 

Е. Бакал Е. Ибрям 

Г. Борисова 

mailto:pu_stopanstvo@abv.bg
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Музика /п. и пр./ – 10 

клас 

05.05.2021 г. 

9.30 ч. 

Д. Георгиева   Н. Джелил 

Е. Бакал 

Философия ООП – 10 

клас 

07.05.2021 г. 

9.30 ч. 

Е. Ибрям К. Кръстев 

Н. Петкова 

СМ в ХВП /пр./, ОтПП 

– 10клас 

10.05.2021 г. 

9.30 ч. 

- Н. Кръстева 

Р. Абтула 

Производствена 

практика – 10 клас 

11.05.2021 г. 

9.30 ч. 

- Н. Кръстева 

Р. Абтула 

 Бизнескомуникации, 

РПП – 10 клас 

12.05.2021 г. 

9.30 ч. 

Т. Тодорова К. Кръстев 

Н. Петкова 

Предприемачество 

ОПП – 8 клас  

13.05.2021 г. 

9.30 ч. 

Н. Джелил  Г. Йорданова 

Н. Петкова 

ОТХП/т./, СПП – 8 

клас 

14.05.2021 г. 

9.30 ч. 

Г. Борисова  Р. Абтула 

Н. Кръстева 

Информационни 

технологии /п. и пр./ - 8 

клас  

17.05.2021 г. 

9.30 ч. 

Н. Кръстева  

 

Е. Бакал 

Е. Ибрям  

Микробиолагия  /т./, 

Рпп – 8 клас 

18.05.2021 г. 

9.30 ч. 

Д. Иванов Н. Кръстева 

Р. Абтула 

СМ в ХВП /т./, РПП – 

8 клас 

20.05.2021 г. 

9.30 ч. 

Е. Мустафа Р. Абтула 

Н. Кръстева 

ОТХП /пр./, РПП  – 8 

клас 

26.05.2021 г. 

9.30 ч. 

-   Р. Абтула 

Н. Кръстева 

СМ в ХВП /пр./, РПП – 

8 клас 

27.05.2021 г. 

9.30 ч. 

- Н. Кръстева 

Р. Абтула  

Електротехника и 

електроника/т./, РПП – 

8 клас 

28.05.2021 г. 

9.30 ч. 

Н. Петкова Е. Ибрям 

Д. Иванов 

 

 

Приравнителните изпити се провеждат в кабинет 103 на ПГСС за всички писмени 

изпити, в кабинет 304 за устната част на изпитите по чужд език, кабинет 403 за 

практическата част по ИТ, практическите изпити се провеждат по указания на комисията 

по оценяване. 

 

• Срокът за изготвяне на изпитните материали е три дни преди датата на изпита.  

• Срокът за проверка на писмените работи е до три дни след провеждане на изпита. 

• Оповестяване на резултатите от изпитите – три дни след провеждане на последния 

изпит във фоаето на третия етаж в училище. 

 

Изпитите в процеса на училищното обучение са: 1. писмени; 2. практически; 3. 

комбинация от писмена и устна част; 4. комбинация от писмена и практическа част.  

Продължителността на изпитите е: три астрономически часа - в случаите, когато 

изпитът е писмен; до 30 минути - за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация 

от писмена и устна част; до пет астрономически часа - в случаите, когато изпитът е 

практически; до 150 минути - за писмената или за практическата част в случаите, когато 

изпитът включва писмена или практическа част 

При неявяване на ученика/ученичката на насрочените приравнителни изпити по 

неуважителни причини, преместването не се осъществява. На ученик/ученичка, 

който/която по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не се е 

явил/явила на насрочените приравнителни изпити, еднократно се насрочват нови дати.  



При слаба оценка на приравнителен /приравнителни изпит /-и се насрочва нов изпит/и по 

съответния /-ните  учебен/учебни предмет/-и в 10-дневен срок. 

 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА:  

 

1. Комисия за организиране на изпита: 

▪ Получава от Анета Петлешкова, заместник-директор, протокол за дежурство при 

провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на 

изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола. 

▪ Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за 

нормалното му протичане. Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 41, ал.3, 

т.6 от Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.  

▪ Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени 

за изпита, и не ползва мобилна устройства.  

▪ Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното 

протичане на изпита. 

▪ Не допуска подсказване и преписване.  

▪ Отстранява от съответния изпит ученик, който: 1. преписва от хартиен носител; 2. 

преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, 

калкулатори, таблети и др.); 3. преписва от работата на друг ученик; 4. използва мобилен 

телефон или друго техническо средство за комуникация; 5. изнася извън залата изпитни 

материали или информация за съдържанието им. 

▪ Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на 

излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала. 

▪ Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на 

предаване. 

▪ Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището заедно с 

писмените работи. 

2. Комисия по оценяването:  

▪ 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 указания по-горе срок. 

▪ 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. 

▪ Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е 

предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците. 

▪ 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; 



Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и 

члена/членовете на комисията /дават се указания за цвета на проверката – напр. с 

червен и зелен химикал/.  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.  Формирането на крайната оценка от 

изпитите за определяне на годишна оценка е съгласно чл. 42 от Наредба № 11 за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците.. На писмената работа се вписва 

обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват 

проверяващите лица. 

 

▪ След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по 

оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита 

заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в 

протокола. 

 

3.  Оповестяването  на резултатите се извършва от класният ръководител – Галина 

Борисова, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване – фоайето 

на третият етаж.    

 

4.  Резултатите от приравнителните изпити се внасят в личните картони на учениците 

от класния ръководител в 3-дневен срок след приключване на изпитите.  

 

Изпитите се провеждат при условията на COVID-19 като се спазват всички 

противоепидемични мерки, относно разпространението на COVID-19 - голямо отстояние 

в изпитната зала, с 1 квестор, задължителни маски, ръкавици, дезинфекция, 

дистанционна проверка. 

Класният ръководител Галина Борисова да уведоми ученичката. 

Елиз Бакал да публикува заповедта на сайта на училището. 

 

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите, учениците и 

счетоводителя за сведение и изпълнение  

 

Директор:     /Гинка Йорданова/ 

          

 

 


