
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „К. А.ТИМИРЯЗЕВ” 

ГРАД ДВЕ МОГИЛИ, РУСЕНСКА ОБЛАСТ 

гр.Две могили, обл.Русенска, ул.”Чавдар войвода”, №1,тел. 081412243,  e_mail: pgss_dm@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД  

№12 

ДВЕ МОГИЛИ/27.09.2016г. 

 

 
 На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, на § 24 ал. 2 от преходните и заключителни 

разпоредби на ЗПУО , на§ 7 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба 

11/1.09.2016 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, на чл.3 и чл.30 

наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование и във връзка чл.66 от Правилника за дейността на училището през 

учебната 2016/2017г. и изискванията на Наредба №8/11.08.2016г. за информацията и 

документите за системата на предучилищното и училищното образование 

 

1. Валентина  Богомилова Радева – заявление за записване в 

9 клас, ФЗ, вх. №11/28.07.2016г. 

2. Ешреф Исуфов Ешрефов - заявление за записване в 10 клас, ФЗ, вх. 

№21/1.09.2016г. 

3. Асрет Ибазер Наим– заявление за записване в 10 клас, Агроекология, 

вх. №8/4.07.2016г. 

4. Иван Любенов Божков– заявление за записване в 10 клас, 

Агроекология, вх. №15/1.09.2016г. 

5. Фетие Якубова Велиева - заявление за записване в 11 клас, ПСП , вх. 

№14/29.07.2016г. 

6. Севдим Даниелов Пенчев - заявление за записване в 11клас, ФЗ, вх. 

№9/4.07.2016г. 

7. Петър Иванов Петров - заявление за записване в 12 клас, ФЗ, вх. 

№17/1.09.2016г. 

8. Янка Николова Христова - заявление за записване в 11клас, ФЗ, вх. 

№19/1.09.2016г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1.Изпитите за оформяне на годишна оценка за учениците в самостоятелна форма на 

обучение през редовната сесия на учебната 2016/2017г. да се проведат в периода от 

5.10.2016г. до 26.10.2016г. 

 

2.В срок до 03.10.2016г. на учениците да бъдат предоставени конспекти по учебните 

предмети за IX,X , XI и XII клас за подготовка за явяване на изпити за оформяне на 

годишна оценка върху учебното съдържание за съответния клас. 
 

mailto:pgss_dm@abv.bg


3.На учениците обучаващи се в самостоятелна форма, да бъде осигурена възможност за 

консултиране по отделните предмети от съответните учители в рамките на часовете  за 

консултации съгласно утвърдения от директора на училището график за провеждане на 

консултации за I учебен срок на учебната 2016/2017г. 

 

4. Определям графика за провеждане на изпити в дневна форма на обучение и състава 

на комисиите в съответствие с чл.29в, от  наредба № 3/15.04.2003г. за системата на 

оценяване  

 

№ Изпит по: Дата Място Час Комисия по 

оценяване 

Комисия по 

организация на 

изпита 

1. Математика 

за IX клас, ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

5.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Д. Стойчева-  

ст. учител, 

общообр. предмет в 

гимн. етап, 

математика 

Член: 

Д. Донева -  

Р-л направление 

ИКТ 

1. Л. Даудова- 

ст. учител, 

общообр. предмет 

в гимн. етап, 

химия и физика 

2. М. Колева- 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

2. Физ.възп. и спорт 

за IX клас, ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

7.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Р. Дончев-  

ст. учител, 

общообр. предмет в 

гимн. етап, ФВС 

Член: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

животновъдство 

 

3. Химия и ООС 

за IX клас, ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

10.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Л. Даудова- 

ст. учител, 

общообр. предмет в 

гимн. етап, 

химия и физика 

Член: 

М. Колева- 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

 

1. Л.Статева- ст. 

учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, Руски ез. 

2. Д. Стойчева-  

ст. учител, 

общообр. предмет 

в гимн. етап, 

математика 

 

4. Анатомия и 

физиология - 

теория 

за IX клас, ФЗ 

12.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

1. Е. Георгиева - 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 



 

самостоятелна 

форма 

 

животновъдство 

Член: 

Ат. Калинов- 

ст. възпитател 

Растениевъдство 

2. 
инж.Р.Обретенов- 

учител по практич. 

обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

5. Анатомия и 

физиология - 

практика 

за IX клас, ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

14.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

животновъдство 

Член: 

Ат. Калинов- 

ст. възпитател 

 

6. География и 

икономика 

за IX клас, ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

17.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Ю. Тодорова- 

гл. учител, 

общообр. предмет в 

гимн. етап,  

география и 

икономика, Свят и 

личност Член: 

Милгюл Хасанова- 

ст. Учител 

география история  

1.П. Дончева- 

ст. учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, Бълг. ез и 

лит. 

2.Л.Статева- ст. 

учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, Бълг. ез и 

лит. 

7. Биология и ЗО 

за IX клас, ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

19.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Л. Даудова- 

ст. учител, 

общообр. предмет в 

гимн. етап, 

химия и физика 

Член: 

М. Колева- 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

1.инж.Р. 

Обретенов-  

учител по 

практич. обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

2 Н. Неделчев-  

учител по 

практич. обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

8. Физика и 

астрономия- 

за IX клас, ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

21.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Л. Даудова- 

ст. учител, 

общообр. предмет в 

гимн. етап, 

химия и физика 

Член: 

М. Колева- 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

1.Р. Ицова- ст. 

учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, Англ. ез. 

2. Д. Стойчева-  

ст. учител, 

общообр. предмет  

в гимн. етап, 

математика 



9. Почвознание 

за IX клас, ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

24.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

М. Колева- 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

Член: 

Е. Георгиева - 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

1. Л. Даудова- 

ст. учител, 

общообр. предмет 

в гимн. етап, 

химия и физика 

2. П. Дончева- 

ст. учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, Бълг. ез и 

лит. 

10. Математика 

за X клас 

самостоятелна 

форма 

 

5.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Д. Стойчева-  

ст. учител, 

общообр. предмет в 

гимн. етап, 

математика 

Член: 

Д. Донева -  

р-л направление 

ИКТ 

1. Л. Даудова- 

ст. учител, 

общообр. предмет 

в гимн. етап, 

химия и физика 

2. М. Колева- 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

11. Физ.възп. и спорт 

за X клас 

самостоятелна 

форма 

 

7.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Р. Дончев-  

ст. учител, 

общообр. предмет в 

гимн. етап, ФВС 

Член: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

животновъдство 

 

12. Химия и ООС 

за X клас 

самостоятелна 

форма 

 

10.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Л. Даудова- 

ст. учител, 

общообр. предмет в 

гимн. етап, 

химия и физика 

Член: 

М. Колева- 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

 

1. Л.Статева- ст. 

учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, Руски ез. 

2. Д. Стойчева-  

ст. учител, 

общообр. предмет 

в гимн. етап, 

математика 

 

13. Животновъдство- 

теория 

за X клас, ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

12.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

животновъдство 

Член: 

1. Е. Георгиева - 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

2. инж. Р.Обретенов 



Ат. Калинов- 

ст. възпитател 

- ст. учител по 

практич. обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

14. Животновъдство- 

практика 

за X клас, ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

14.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

животновъдство 

Член: 

Ат. Калинов- 

ст. възпитател 

 

15. География и 

икономика 

за X клас 

самостоятелна 

форма 

 

17.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Ю. Тодорова- 

гл. учител, 

общообр. предмет в 

гимн. етап,  

география и 

икономика 

Член: 

Миргюл Ахмедова 

Хасанова-старши 

учител История и 

география 

1.П. Дончева- 

ст. учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, Бълг. ез и 

лит. 

2.Л.Статева- ст. 

учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, Бълг. ез и 

лит. 

16. Биология и ЗО 

за X клас 

самостоятелна 

форма 

 

19.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Л. Даудова- 

ст. учител, 

общообр. предмет в 

гимн. етап, 

химия и физика 

Член: 

М. Колева- 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

1.инж.Р. 

Обретенов учител 

по практич. обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

2.Н. Неделчев- 

учител по 

практич. обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

17. Физика и 

астрономия- 

за X клас 

самостоятелна 

форма 

 

21.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Л. Даудова- 

ст. учител, 

общообр. предмет в 

гимн. етап, 

химия и физика 

Член: 

М. Колева- 

ст. учител 

теоретично бучение, 

Растениевъдство 

1.Р. Ицова- ст. 

учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, Англ. ез. 

2. Д. Стойчева-  

ст. учител,  

общообр. предмет 

в гимн. етап, 

математика 

18. Трактори и 

автомобили-

теория 

за X клас, ФЗ 

24.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

инж.Петя Куртева 

(инженерни 

дисциплини) 

1.Р. Дончев- 

ст. учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 



самостоятелна 

форма 

 

 

Член: 

инж.Р.Обретенов- 

учител по практич. 

обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

етап, ФВС 

2.М. Ванев - ст. 

учител  

теоретично 

обучение, 

животновъдство 

19. Трактори и 

автомобили-

практика 

за X клас, ФЗ 

самостоятелна 

форма 

  

26.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

инж.Р.Обретенов- 

учител по практич. 

обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

Член: 

Н. Неделчев- учител 

по практич. обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

 

20. Животновъдство- 

теория 

за X клас,  

Агроекология 

самостоятелна 

форма 

 

12.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

животновъдство 

Член: 

Ат. Калинов- 

ст. възпитател 

1. Е. Георгиева - 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

2.инж. 

Р.Обретенов 

учител по 

практич. обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

21. Животновъдство- 

практика 

за X клас,  

Агроекология 

самостоятелна 

форма 

 

14.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

животновъдство 

Член: 

Ат. Калинов- 

ст. възпитател 

 

22. Трактори и 

автомобили-

теория 

за X клас,  

Агроекология 

 

самостоятелна 

форма 

 

24.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

инж.Петя Куртева 

(инженерни  

дисциплини) 

Член: 

инж.Р.Обретенов- 

учител по практич. 

обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

1.Р. Дончев- 

ст. учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, ФВС 

2.М. Ванев - ст. 

учител  

теоретично 

обучение, 

животновъдство 

23. Трактори и 

автомобили-

практика 

за X клас,  

Агроекология 

26.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

инж.Р.Обретенов- 

учител по практич. 

обуч. 

(инженерни 

 



самостоятелна 

форма 

 

дисциплини) 

Член: 

Неделчо Неделчев- 

учител по практич. 

обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

24. Математика 

за XI клас, ПСП 

самостоятелна 

форма 

 

5.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Д. Стойчева-  

ст. учител, 

общообр. предмет в 

гимн. етап, 

математика 

Член: 

Д. Донева -  

Р-л Направление 

ИКТ 

1. Л. Даудова- 

ст. учител, 

общообр. предмет 

в гимн. етап, 

химия и физика 

2. М. Колева- 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

25. Физ.възп. и спорт 

за XI клас, ПСП 

самостоятелна 

форма 

 

7.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Р. Дончев-  

ст. учител, 

общообр. предмет в 

гимн. етап, ФВС 

Член: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

животновъдство 

 

26. Безопасност на 

движението по 

пътищата 

за XI клас, ПСП 

самостоятелна 

форма 

 

10.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

К. Христов- 

ст. учител по 

практич. обуч. , 

инструктор кат. В 

Член: 

Б. Абдулов - 

ст. учител по 

практич. обуч., 

инструктор кат. Ткт 

1. Л. Даудова- 

ст. учител, 

общообр. предмет 

в гимн. етап, 

химия и физика 

2. М. Колева- 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

27. Животновъдство-  

теория 

за XI клас, ПСП 

самостоятелна 

форма 

 

12.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

животновъдство 

Член: 

Ат. Калинов- 

ст. възпитател 

1. Е. Георгиева - 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

2.инж.Р.Обретено

в- учител по 

практич. обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

28. Животновъдство- 

практика 

за XI клас, ПСП  

самостоятелна 

14.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

 



форма 

 

животновъдство 

Член: 

Ат. Калинов- 

ст. възпитател 

29. География и 

икономика- ЗИП 

за XI клас, ПСП 

самостоятелна 

форма 

 

17.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Ю. Тодорова- 

гл. учител, 

общообр. предмет в 

гимн. етап,  

география и 

икономика, Свят и 

личност Член: 

Милгюл Хасанова- 

ст. Учител 

география и история  

1.П. Дончева- 

ст. учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, Бълг. ез и 

лит. 

2.Л.Статева- ст. 

учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, Бълг. ез и 

лит. 

30. Управление кат. 

Ткт 

за XI клас, ПСП 

самостоятелна 

форма 

 

19.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Б. Абдулов - 

ст. учител по 

практич. обуч., 

инструктор кат. Ткт  

Член: 

К. Христов- 

ст. учител по 

практич. обуч., 

инструктор кат. В 

 

31. Здр. и без. 

условия на труд - 

за XI клас, ПСП  

самостоятелна 

форма 

 

21.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

животновъдство 

Член: 

Ат. Калинов- 

ст. възпитател 

1.Р. Ицова- ст. 

учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, Англ. ез. 

2. Д. Стойчева-  

ст. учител, 

общообр. предмет 

в гимн. етап, 

математика 

32. Селскостопанска 

техника -теория 

за XI клас, ПСП 

самостоятелна 

форма 

 

24.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

инж.Р.Обретенов- 

учител по практич. 

обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

Член: 

инж.Петя Куртева-. 

(инженерни 

дисциплини) 

1.Р. Дончев- 

ст. учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, ФВС 

2.М. Ванев - ст. 

учител  

теоретично 

обучение, 

животновъдство 

33. Селскостопанска 

техника - 

практика 

за XI клас, ПСП 

самостоятелна 

26.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

инж.Р.Обретенов- 

учител по практич. 

обуч. 

(инженерни 

 



форма 

 

дисциплини) 

Член: 

Н. Неделчев-учител 

по практич. обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

34. Животновъдство- 

теория 

за XI клас, ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

12.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

животновъдство 

Член: 

Ат. Калинов- 

ст. възпитател 

1. Е. Георгиева - 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

2. 

инж.Р.Обретенов- 

учител по 

практич. обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

35. Животновъдство- 

практика 

за XI клас,ФЗ  

самостоятелна 

форма 

 

14.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

животновъдство 

Член: 

Ат. Калинов- 

ст. възпитател 

 

36. Селскостопанска 

техника -теория 

за XI клас, ПСП 

самостоятелна 

форма 

 

24.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

инж.Р.Обретенов- 

учител по практич. 

обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

Член: 

инж.Петя Куртева 

(инженерни 

дисциплини) 

1.Р. Дончев- 

ст. учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, ФВС 

2.М. Ванев - ст. 

учител  

теоретично 

обучение, 

Животновъдство 

 

37. Селскостопанска 

техника - 

практика 

за XI клас, ПСП 

самостоятелна 

форма 

 

26.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

инж.Р.Обретенов- 

учител по практич. 

обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

Член: 

Н. Неделчев- учител 

по практич. обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

 

38. Математика 

за XII клас,ФЗ 

самостоятелна 

форма 

5.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Д. Стойчева-  

ст. учител, 

общообр. предмет в 

1. Л. Даудова- 

ст. учител, 

общообр. предмет 

в гимн. етап, 



 гимн. етап, 

математика 

Член: 

Д. Донева -  

ст. учител, р-л 

направление ИКТ 

химия и физика 

2. М. Колева- 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

39. Физ.възп. и спорт 

за XII клас,ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

7.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Р. Дончев-  

ст. учител, 

общообр. предмет в 

гимн. етап, ФВС 

Член: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

животновъдство 

 

40. Работа с маш.- тр. 

агрегати- 

практика 

за XII клас,ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

10.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

инж.Р.Обретенов- 

учител по практич. 

обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

Член: 

.Н. Неделчев- 

учител по практич. 

обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

 

41. Животновъдство- 

теория 

за XII клас,ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

12.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично  

обучение, 

животновъдство 

Член: 

Ат. Калинов- 

ст. възпитател 

1. Е. Георгиева - 

ст. учител 

теоретично  

обучение, 

Растениевъдство 

2. 

инж.Р.Обретенов- 

учител по 

практич. обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

42. Животновъдство- 

практика 

за XII клас,ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

14.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

животновъдство 

Член: 

Ат. Калинов- 

ст. възпитател 

 

43. География и 

икономика- ЗИП 

за XII клас,ФЗ 

самостоятелна 

17.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Ю. Тодорова- 

гл. учител, 

общообр. предмет в 

1.П. Дончева- 

ст. учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 



форма 

 

гимн. етап,  

география и 

икономика,  

Член: 

Милгюл Хасанова- 

ст. Учител 

география и история  

етап, Бълг. ез и 

лит. 

2.Л.Статева- ст. 

учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, Бълг. ез и 

лит. 

44. ОАПЕС – ЗИП 

за XII клас,ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

19.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

Е. Георгиева - 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

Член: 

М. Колева- 

ст. учител 

теоретично 

обучение, 

Растениевъдство 

1. 

нж.Р.Обретенов- 

учител по 

практич. обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

2. Н. Неделчев-  

учител по 

практич. обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

45. Производствена 

практика 

за XII клас,ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

14.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

М. Ванев - ст. 

учител  теоретично 

обучение, 

животновъдство 

Член: 

Ат. Калинов- 

ст. Възпитател 

 

 

46. Селскостопанска 

техника -теория 

за XII клас,ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

24.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

инж.Р.Обретенов- 

учител по практич. 

обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

Член: 

инж.Петя Куртева 

(инженерни 

дисциплини) 

 

1.Р. Дончев- 

ст. учител, 

общообр.уч. 

предмет в гимн. 

етап, ФВС 

2.М. Ванев - ст. 

учител  

теоретично 

обучение, 

животновъдство 

47. Селскостопанска 

техника - 

практика 

за XII клас,ФЗ 

самостоятелна 

форма 

 

26.10.2016г. Стая  

№ 5 

14.00 Председател: 

инж.Р.Обретенов- 

учител по практич. 

обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

Член: 

Н. Неделчев-учител 

по практич. обуч. 

(инженерни 

дисциплини) 

 



4.1. Изпитните материали по отделни учебни предмети ( задачи, теми за писмен изпит, 

критерии за оценяване и др.) да бъдат изготвени от оценяващият срок 2 дни преди 

провеждане на изпита и да бъдат представени за утвърждаване от директора. Всяка от 

темите за писмен изпит се запечатва в непрозрачен плик. 

 

4.2. Комисията по организиране на изпита изготвя списък с учениците, обучаващи се в 

самостоятелна форма, които следва да полагат изпити, времето и мястото на 

провеждането им и ги поставя на информационното табло на училището  и на вратите 

на класните стаи, където ще се провежда съответния изпит. Осигурява на всеки ученик 

листове за писане, подпечатани  с печата на училището. 

 

4.3.Членовете на комисиите по оценяването и квесторите се явяват в училището 30 мин. 

преди началото на съответния изпит за инструктаж. 

 

4.4. Квесторите водят протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит (3-82) и 

след приключване на изпита го предават на директора заедно с изпитните работи на 

учениците. 

 

4.5. Продължителността на всички писмени работи е съгласно чл.29е , наредба № 

3/15.04.2003г. за системата на оценяване. 

 

5. В деня на провеждане на всеки изпит вариантът на темата по съответния учебен 

предмет се изтегля от ученик в присъствието на директора и членовете на комисията по 

оценяване.Освен изтеглената тема се отварят още два плика с варианти на теми и се 

обявяват за информация. 

 

6.Представителите на отделни комисии получават от директора срещу подпис изпитните 

работи за проверка и оценка непосредствено след приключване на изпита по учебния 

предмет. 

 

7. Оценяването се извършва в училището в деня след приключването на съответния 

изпит. 

 

8. Членовете на комисията по оценяване работят самостоятелно.  

Всеки член оценява писмената работа , като проверява с червен и зелен химикал. 

 

8.1 Върху писмената работа председателят на комисията вписва с червен химикал 

обобщената рецензия и окончателната оценка. Последната се оформя с точност до 

единица и в съответствие с изискванията на чл. 29з  наредба № 3/15.04.2003г. за 

системата на оценяване  Върху писмената работа полагат подписите си и двамата 

проверяващи. 

 

 

 



8.2. За резултатите от писмения изпит се съставя протокол ( 3-80), 

в който членовете на изпитната комисия вписват своите оценки. В него председателят 

вписва и окончателната оценка на ученика. Протоколът се попълва със син химикал. 

Подписва се от членовете и от председателя на комисията и се предава на директора 

заедно с писмените работи, подредени по реда на вписване на учениците в протокола и 

други изпитни материали (само ако има такива) не по- късно от 2 дни след провеждане 

на изпита. 

 

8.3.Резултатите на проведените изпити се оповестяват след приключване на сесията, 

като се поставят на информационното табло на училището. 

 

9. По време на изпита забранявам допускането на лица, неупоменати в настоящата 

заповед. 

 

10. Задължавам Лейман Даудова, отговорник за самостоятелно обучение да впише 

резултатите на учениците от проведените изпити  в личните картони на учениците от 

самостоятелна форма на обучение. 

 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще извърша лично. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и 

изпълнение срещу подпис. 

 

 

 

 

СВЕТЛОЗАР ДОНЕВ   /П/ 

Директор на ПГСС“К. А. Тимирязев“- гр. Две могили 


