
 

         
                     
 

 
З А П О В Е Д    

№ РД-22-181 / 29.04.2022 г. 

 

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.3 и т.34 от Наредба №15 от 22.07.2019 

г. на МОН и чл.40, ал.5 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване резултатите от обучението 

на учениците на МОН, във връзка с чл.34, ал.1, чл.38, ал.1, т.4 и в съответствие чл.40, ал.6 от 

Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН, както и Училищните учебни планове и Списък Образец 1 

за учебната 2021/2022 година  

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити и изпити за определяне на 

годишна оценка с ученици от XII клас на 2021/2022 учебна година, както следва: 

 

№ учебен предмет дата час на 

изпита 

зала 

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – РП 

 

10.05.2022  15.00 26 

2. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕСИЯТА 

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА 
 

11.05.2022  

 

15.00 37 

3. МАТЕМАТИКА 

 

12.05.2022  15.00 26 

4. РУСКИ ЕЗИК 

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ 

ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 

13.05.2022 13.30 26  

5. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА По 

график 

08.00 Уч. 

раб. 

 

- Изпитите  по теория (писмен и устен) да се провеждат в кабинет 26 с продължителност 

до три астрономически часа. 

- Изпитите  по физическо възпитание и спорт да се провеждат на спортните площадки и 

във физкултурния салон с продължителност до три астрономически часа. 

- Изпитите  по теория и по практика, изискващи използване на компютърна техника да се 

провеждат в кабинет 37  с продължителност съответно до три и до четири астрономически часа. 

- Изпитите  по учебна практика да се провеждат в специализираните кабинети и 

площадки на учебната работилница с продължителност до четири астрономически часа. 

- Изпитите  по кормилна практика за управление на МПС да се провеждат на учебния 

полигон на училището с продължителност до четири астрономически часа. 

- Резултатите от получените оценки да се поставят на таблото до учителската стая не по 

късно от три дни след датата на провеждане на изпита. 

                        

Заповедта ми да се сведе до знание на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 
 

ИНЖ. ЙОРДАН ДИМИТРОВ 

Директор ПГССТ „Н. Вапцаров“  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”

гр. Левски  ул.”Индустриална“ 1                      тел. 0650/8-25-66, 8-22-24, 8-22-61

е-mail: pgss_vapcarov@abv.bg


