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№ по 

ред учебен предмет клас дата 

Срок за 

изготвяне на 

изпитните 

материали

формат на 

изпита, 

продължител-

ност

комисия по организиране 

на изпита (квестори) комисия по оценяването

време и 

място за 

проверка на 

изпитните 

работи

срок и място 

за 

оповестяване 

на резултатите 

от изпитите

1
Български език и 

литература, ЗП
 10, 11, 12 10.01.2018 г. 22.12.2017 г.

писмен, 3 

астрономически 

часа 

Галина Терзиева

Красимира Делева

Силвия Йорданова - 

председател

Марияна Налбантова - 

член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

2
Първи чужд език - 

английски  език , ЗП
 10, 11, 12 11.01.2018 г. 22.12.2017 г.

комбинация от 

писмена (3 астр. 

часа) и устна част 

(30 минути)

Галина Терзиева

Красимира Делева

Венета Русева - 

председател

Цветомира Тавитян - 

член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

3
Втори чужд език - 

немски  език , ЗП
10, 12 12.01.2018 г. 22.12.2017 г.

комбинация от 

писмена (3 астр. 

часа) и устна част 

(30 минути)

Галина Терзиева

Красимира Делева

Екатерина Гешева - 

председател

Мая Велинова - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

4
Втори чужд език - 

френски  език , ЗП
12 12.01.2018 г. 22.12.2017 г.

комбинация от 

писмена (3 астр. 

часа) и устна част 

(30 минути)

Галина Терзиева

Красимира Делева

Нина Русева - 

председател

Ириела Маринова - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

График и комисии за провеждане на  изпити за оформяне на годишна оценка за учениците в самостоятелна форма на обучение редовна 

сесия на учебната 2017/2018г.

Начало на изпитите - 14,40 часа, място на провеждане - зала №1

                                                                   приложение към заповед №63/27.12.2017 г.



5 Математика, ЗП  10, 11, 12 15.01.2018 г. 22.12.2017 г.

писмен, 3 

астрономически 

часа 

Галина Терзиева

Красимира Делева

Павлина Димитрова-Ел 

Абдула - председател

Динка Далакова - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

6
Информационни 

технологии, ЗП
10 25.01.2018 г. 22.12.2017 г.

комбинация от 

писмена 

(150мин.) и 

практическа част 

(150 минути)

Галина Терзиева

Красимира Делева

Денка Иванова  - 

председател

Павлина Димитрова-Ел 

Абдула - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

7
История и 

цивилизация, ЗП
10, 11, 12 16.01.2018 г. 22.12.2017 г.

писмен, 3 

астрономически 

часа 

Галина Терзиева

Красимира Делева

Мария Коева  - 

председател

Велина Узунова - 

Ганчева - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

8
География и 

икономика, ЗП
10, 11, 12 17.01.2018 г. 22.12.2017 г.

писмен, 3 

астрономически 

часа 

Галина Терзиева

Красимира Делева

Магдалена Цветкова - 

председател

Яна Георгиева - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

9 Етика и право, ЗП 10 19.01.2018 г. 22.12.2017 г.

комбинация от 

писмена (3 астр. 

часа) и 

практическа част 

(150 минути)

Галина Терзиева

Красимира Делева

Валентина Ганева - 

Кряковска - председател

Мария Коева - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

10 Философия, ЗП 11 19.01.2018 г. 22.12.2017 г.

писмен, 3 

астрономически 

часа 

Галина Терзиева

Красимира Делева

Валентина Ганева - 

Кряковска - председател

Мария Коева - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

11 Свят и личност, ЗП 12 19.01.2018 г. 22.12.2017 г.

писмен, 3 

астрономически 

часа 

Галина Терзиева

Красимира Делева

Валентина Ганева - 

Кряковска - председател

Магдалена Цветкова - 

член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж



12
Биология и здравно 

образование, ЗП
10 23.01.2018 г. 22.12.2017 г.

писмен, 3 

астрономически 

часа

Галина Терзиева

Красимира Делева

Пепа Николова - 

председател

Радостина Янкова - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

13
Физика и 

астрономия, ЗП
10, 11, 12 22.01.2018 г. 22.12.2017 г.

писмен, 3 

астрономически 

часа 

Галина Терзиева

Красимира Делева

Динка Далакова - 

председател

Мими Василева - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

14 Химия и ООС, ЗП 10 24.01.2018 г. 22.12.2017 г.

писмен, 3 

астрономически 

часа 

Галина Терзиева

Красимира Делева

Пепа Николова  - 

председател

Радостина Янкова - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

15

Физическо 

възпитание и спорт, 

ЗП

 10, 11, 12 18.01.2018 г. 22.12.2017 г.

практическа, 5 

астрономически 

часа 

Веселина Иванова - 

председател

Николай Йовчев - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

16
Български език и 

литература, ЗИП
11, 12 25.01.2018 г. 22.12.2017 г.

писмен, 3 

астрономически 

часа 

Галина Терзиева

Красимира Делева

Силвия Йорданова - 

председател

Марияна Налбантова - 

член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

17 Английски език, ЗИП 10, 11, 12 26.01.2018 г. 22.12.2017 г.

комбинация от 

писмена (3 астр. 

часа) и 

практическа част 

(150 минути)

Галина Терзиева

Красимира Делева

Венета Русева - 

председател

Цветомира Тавитян - 

член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж



18 Математика, ЗИП 12 29.01.2017 г. 22.12.2017 г.

писмен, 3 

астрономически 

часа 

Галина Терзиева

Красимира Делева

Павлина Димитрова-Ел 

Абдула - председател

Динка Далакова - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

19
История и 

цивилизация, ЗИП
11, 12 30.01.2017 г. 22.12.2017 г.

писмен, 3 

астрономически 

часа 

Галина Терзиева

Красимира Делева

Мария Коева  - 

председател

Велина Узунова - 

Ганчева - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

20
География и 

икономика, ЗИП
10, 11, 12 31.01.2018 г. 22.12.2017 г.

писмен, 3 

астрономически 

часа 

Галина Терзиева

Красимира Делева

Магдалена Цветкова - 

председател

Яна Георгиева - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

21
Биология и здравно 

образование, ЗИП
 10, 11, 12 01.02.2018 г. 22.12.2017 г.

писмен, 3 

астрономически 

часа

Галина Терзиева

Красимира Делева

Пепа Николова - 

председател

Радостина Янкова - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж

22
Изобразително 

изкуство, ЗИП
10, 11, 12 02.02.2018 г. 22.12.2017 г.

комбинация от 

писмена (150 

мин.) и 

практическа част 

(150 мин.)

Силвия Йорданова

Красимира Делева

Мими Василева - 

председател

Галина Терзиева - член

до 1 ден след 

провеждане 

на изпита, в 

учителската 

стая

до 2 дни след 

провеждане на 

изпита, във 

фоайето на 

втория етаж


