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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” – СВИЛЕНГРАД 

 

 

З А П О В Е Д    №1163 

14.09.2020 г. 

 

         На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти , чл.37, ал.1 и ал.2, т.4 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите 

в училищното образование, във връзка с чл.29б от Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата за 

оценяване, чл.38, ал.1 и ал.2 от Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците и подадени заявления от ученици за обучение в самостоятелна форма 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М : 

 

 

 Условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за учениците в самостоятелна 

форма на обучение в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград през учебната 2020/2021 година, както 

следва: 

 

 І. Ученици в самостоятоелна форма на обучение през учебната 2020/2021 г.: 

 

№ Име,  

презиме, фамилия 

Клас Профил Основание за обучение в СФО 

1. Даниел 

Андреев Атанасов 

ХI Природни науки лица, навършили 16-годишна 

възраст 

2. Мишо  

Славов Асенов 

ХI Природни науки лица, навършили 16-годишна 

възраст 

 

 

ІІ. Изпити и изпитни сесии: 

 

Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на обучение, съгласно 

чл.29б от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване и чл.38, ал.1 и ал.2 от Наредба 

№11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, е изпит за 

определяне на годишна оценка. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния 

учебен предмет, изучавано през учебната година. 

Изпитите се провеждат в писмена форма, освен в случаите по чл.29д, ал.1, 2 и 3 от   

Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване и чл.41, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредба №11 от 

01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

 

През учебната година се организират три изпитни сесии – 1 редовна и две поправителни, 

както следва: 

 

Изпитна сесия Редовна сесия I поправителна 

сесия 

II поправителна 

сесия 

Период на 

провеждане 

от 04.02.2021 г. 

до 04.03.2021 г. 

от 17.06.2021 г. 

до 17.07.2021 г. 

от 25.08.2021 г. 

до 14.09.2021 г. 

 

Редът за организиране на отделните сесии (дати на изпити, комисии и др.) се определя в 

отделна заповед на директора, преди всяка конкретна сесия. 

 

 

 



 

ІІІ. Организация на изпитите. Права и задължения на учениците:  

 

Желанието на ученика за явяване на определена сесия се удостоверява чрез заявление, 

подадено в срок до 20 дни преди началото на изпитната сесия.   

Ученикът продължава обучението си в следващ клас през следващата учебна година, при 

успешно полагане на изпитите по всички премети, съгласно училищния учебен план.   

Учениците в самостоятелна форма на обучение могат да се обръщат за консултации и 

указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и 

часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.  

  

Като длъжностни лица, отговарящи за организацията и координацията на обучението на 

учениците в самостоятелна форма на обучение и за водене на документацията определям: 

Венелина Георгиева Радева-Факирчева и Васил Живков Василев – заместник-директори, УД. 

 

Настоящата заповед да се сведе от Димитрина Иванова – служител, човешки ресурси до 

знанието на лицата срещу подпис за сведение и изпълнение.  

 

 

 

МАРИЯН БОЯНОВ 

Директор на СУ „Д-р Петър Берон” 

 

 

 

 

 

Запознати: 

В.Радева ……………….. 

В.Василев ……………… 

 


