
                        СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ИВАН ВАЗОВ» - Б У Р Г А С 

 

гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” 42 

тел/факс 817690 – директор 

817694 - зам. директор                     web : http://ivazovburgas.coм 

817693 - канцелария         e-mail: ivazov_bs@abv.bg 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ 165/20.10.2021 г. 

 

               На основание чл. 258, ал.1 и чл. 118 ал.6 т.1 от ЗПУО, и чл.38. ал.1 т.1 и чл.40  

от Наредба № 11/01.09.2016 г.  за оценяване    на резултатите от обучението на учениците 

и подадени заявления за преместване и продължаване на обучението в IX и X клас през 

учебната 2021-2022 г. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

Поради различие между учебните планове да бъдат положени приравнителни изпити за 

VIII и IX клас през учебната 2021-2022 г както следва: 

I. 

Дата: Учебен предмет: Име на 

ученик: 
Комисия по 

оценяване: 

Квестори Място 

08.11.21г 

14 ч 
Предприемачество 1.Никол Ахад 

2.Наталия 

Стоянова 

Г.Вълкова-

председател 

Л.Петкова 

Г. Банкина 

А.Вичева 
306  

12.11.21г 

14 ч. 
ЗБУТ Никол Ахад Р.Йорданова 

С.Георгиева- 

председател 

И.Геведжова 

М.Славова 

306 

15.11.21г 

14 ч 

Анатомия и 

физиология 

Никол Ахад Д-р  

Е. Стоянова- 

председател 

С.Георгиева 

Р.Бориславов 

Л.Петкова 

306 

http://ivazovburgas.coм/


19.11.21г 

14 ч 

Долекарска 

помощ 

Никол Ахад С.Георгиева-  

Р.Йорданова- 

председател 

М.Иванова 

А.Вичева 

306 

22.11.21г Ергономия и 

хигиена на 

работното място 

Никол Ахад Д-р 

С.Георгиева-

председател 

Р.Йорданова 

Д.Русенова 

Г.Банкина 

306 

26.11.21г Лечебен масаж Никол Ахад Д-р 

С.Георгиева 

Р.Йорданова 

И.Геведжова 

Д.Минчева 

306 

 

 

II. Сформиране на комисия за подготовка и провеждане на изпитите, в посочените 

сесии, в състав: 

 

Председател:  Галина Вълкова- ЗДУД 

Членове:         Иванка Геведжова-учител  

                        Мирослава Славова-учител 

                        Лиляна Христова-ЗАС 

 

IV. Комисията има следните задължения: 

• Да следи за подготовката на изпитните материали-конспекти, билети с въпроси, 

тестове, критерии и скала за оценяване, и протоколи, на основание заповедта за 

провеждане на изпитите за всяка сесия; 

• Да организира подготовката на класните стаи, в които ще се провеждат 

изпитите; 

• Да постави на видно място графика за изпитите и резултатите от тях; 

• Да съхрани протоколите и писмените работи в определеното за целта 

помещение. 

 

V.  Определените квестори  за изпитите  следва да:  

• Получат от пом.директора  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; 

• Следят внимателно за нормалното протичане на изпитите-да оставят на масите до 

учениците само изтегления билет и листи, подпечатани с печата на училището; не 

допускат в залата шум, движение или други действия, които нарушават 

нормалното протичане на изпита; не допускат подсказване и преписване; не 

допускат ползването на  мобилни устройства; 

• Спазват продължителността на изпитите, съгласно чл.41 ал.6 т.3 от Наредба 

11/01.09.2016г 

• Вписват в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на 

излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала; 

• Приемат изпитните работи на учениците и отбелязват в протокола времето на 

предаване; 



• Оформят окончателно протокола и го предават на пом. директора по учебната 

дейност за проверка в срок до един час след приключване на изпита. Към 

протокола да се прикрепят писмените работи на учениците, билетите и 

критериите за оценка. 

 

 VI. Задължения на комисията по оценяването: 

• Председателите на комисиите по оценяването подготвят 

конспекти,билети,тестове , критерии за оценяване съобразно предвиденото за 

изучаване учебно съдържание и  скали за превръщанета на точките в оценки. В 

тестовете да има задачи с отворен и затворен отговор. Подготвените материали 

се представят на директора за утвърждаване в срок до един мисец преди 

изпитната сесия.; 

• 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 пом. 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 

членовете на комисията; като проверката се извършва в училищната сграда, 

поотделно от двамата оценители с червен и зелен химикал. Резултатите се 

отразяват в Протоколи за резултата от писмен, устен или практически изпит. и 

като окончателен - за крайната оценка на ученика, определена от изпитната 

комисия. Формирането на крайната оценка от поправителни изпити е съгласно 

чл.42 от Наредба 11/.01.09.2017 за системата за оценяване. Окончателният 

протокол се оформя от председателя на комисията по оценяването. На писмената 

работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която 

се подписват проверяващите лица; 

• До три дни след приключване на оценяването председателят на комисията по 

оценяването предава на пом. директора по учебната дейност попълнените 

първични и окончателни протоколи за резултатите от изпита заедно с писмените 

работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола. 

 

 

 Резултатите от изпитите да бъдат оповестени на таблата на училището до 3 дни след 

тяхното приключване.   

 

  Резултатите от  изпитите се внасят в личните картони на учениците от комисията   в 7-

дневен срок след приключване на изпитите.  

 

 

VII.  Изпитите да се проведат при следните условия и ред:  

- да се спазват всички  противоепидемични мерки за предпазване . 



- квесторите и учениците да влизат с маски, ръкавици  или шлемове.  

- разстоянието между хората в залата да бъде не по-малко от 2 метра. 

- влизането в залата да става след измерване на температурата на квесторите и 

учениците. 

 

 

Всички изпити се провеждат писмена  и устна ФОРМА, съгласно чл.41 от Наредба 

№11/01.09.2016 за оценяване. Писмената част на изпитите да бъде с продължителност от 

три астрономически часа, устната част не повече от 30 минути, а практическата част не 

повече от 1 час.  

При неявяване на ученика/ученичката на насрочените изпити по уважителни или 

неуважителни причини, както и при получаване на слаба оценка   се насрочват нови дати.  
 

 

VIII. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Галина Вълкова – зам. директор 

по учебната дейност. 

 

Виктор Григоров: 

Директор 

 

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица срещу подпис за сведение и 

изпълнение. 

 

Запознати със заповедта: 

 

 

1 .Г.Вълкова-ЗДУД 

 

 

2. С. Георгиева 

 

 

3. М. Иванова 

 

 

4. Д. Русенова 

 

 

5. Р. Бориславов 

 

 

6. Л. Петкова 

 

 

7. А. Вичева 

 

 

8. И. Геведжова 

 

 

9. М. Славова 

 

 

10. Д. Минчева 

 

 

11. Г. Банкина 

 

 

12. Е. Стоянова 

 

 



13. Р. Йорданова 

 

 

14. Л. Христова-ЗАС 

 

 

 

 


