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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ 

ИЗПИТИ 

за определяне на годишна оценка сесия Февруари, за ученици в самостоятелна 

форма и дневна форма на обучение за учебната 2019/2020 година върху учебното 

съдържание за VIII, IX, Х клас на съответните специалности: 

 (съгласно чл. 29г, ал. 3 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване и чл. 40, ал. 7 от Наредба № 11 от 

01.09.2016 г. за резултатите от обучението на учениците) 

 

№ 
по 

ред 

Дата, начален 
час,  

място на 
провеждане 

Учебен предмет 
Формат на изпита            
Продължителност 

Учебно 
съдър
жание 
за клас 

1 
10.02.2020 г. 

14,30 ч.             
каб. № 204 

Чужд език - Руски 
език 

комбинация от 
писмена и устна 
част до четири 

астр. часа 

VIII 

2 
10.02.2020 г. 

14,30 ч.             
каб. № 204 

Чужд език - 
Английски език 

комбинация от 
писмена и устна 
част до четири 

астр. часа 

VIII 

3 
11.02.2020 г. 

14,30 ч.             
каб. № 204 

Чужд език - 
Английски език 

комбинация от 
писмена и устна 
част до четири 

астр. часа 

IХ 

4 
11.02.2020 г. 

14,30 ч.             
каб. № 204 

Технология на 
металите 

писмен                         
три астр. часа 

VIII 

5 
12.02.2020 г. 

14,30 ч.            
каб. № 204 

Гостоприемство в 
туристическата 
индустрия 

писмен                         
три астр. часа 

IХ 

6 
12.02.2020 г. 

14,30 ч.              
каб. № 204 

Материали и 
технологии за 
производство на 
опаковки 

писмен                         
три астр. часа 

VIII 

7 
12.02.2020 г. 

14,30 ч.              
каб. № 204 

Техническа 
механика 

писмен                         
три астр. часа 

VIII 

8 
13.02.2020 г. 

14,30 ч.              
каб. № 204 

РПП - 
Туристически 
ресурси в 
България 

писмен                         
три астр. часа 

IХ 

9 
13.02.2020 г. 

14,30 ч.              
Уч. база 

Растениевъдство –
учебна практика 

практически                               
до пет астр. часа 

VIII 

10 
14.02.2020 г. 

14,30 ч.             
каб. № 204 

Предприемачество 
писмен                         

три астр. часа 
VIII 

11 
14.02.2020 г. 

14,30 ч.             
каб. № 204 

Отчетност и работа 
с документи 

писмен                         
три астр. часа 

IХ 

12 
17.02.2020 г. 

14,30 ч.             
каб. № 204 

Основи на 
земеделието 

писмен                         
три астр. часа 

VIII 
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13 
17.02.2020 г. 

14,30 ч.             
каб. № 204 

Обща полиграфия 
писмен                         

три астр. часа 
VIII 

14 
17.02.2020 г. 

14,30 ч.             
каб. № 204 

Безопасност и 
долекарска помощ 

писмен                         
три астр. часа 

IХ 

15 
18.02.2020 г. 

14,30 ч.             
Учебна база 

Основи на 
земеделието-уч. 
практика 

практически                               
до пет астр. часа 

VIII 

16 
18.02.2020 г. 

14,30 ч.             
Учебна база 

Обща полиграфия-
уч. практика 

практически                               
до пет астр. часа 

VIII 

17 
19.02.2020 г. 

14,30 ч.              
каб. № 204 

Растениевъдство 
писмен                         

три астр. часа 
VIII 

18 
19.02.2020 
г.14,30 ч.              

каб. № 204 

Организация и 
функциониране на 
хотел 

писмен                         
три астр. часа 

IХ 

19 
20.02.2020 г. 

14,30 ч.              
Учебна база 

Материали и 
технологии за 
производство на 
опаковки-уч. 
практика 

практически                               
до пет астр. часа 

VIII 

20 
20.02.2020 г. 

14,30 ч.              
Учебна база 

Технология на 
металите-уч. 
практика 

практически                               
до пет астр. часа 

VIII 

 

 

 Срок за изготвяне на изпитните работи: три дни преди изпита; 

 Относно продължителността на изпитите:  

 три астрономически часа - в случаите, когато изпитът е писмен;   

  до 30 минути - за устната част в случаите, когато изпитът е 

комбинация от писмена и устна част;   

 до пет астрономически часа - в случаите, когато изпитът е 

практически;   

 до 150 минути - за писмената или за практическата част в 

случаите, когато изпитът включва писмена и практическа част. 

 Време за проверка на изпитните работи: до три дни след провеждане на 

изпита; 

 Срок и място за  оповестяване на резултатите от изпита: до три дни след 

провеждане на изпита при ЗДУД. 

 Учениците 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. 

 

 

МИГЛЕНА ЖЕЛЯЗКОВА / п / 

   Директор на Професионална гимназия по  

 аграрни технологии „Ц. Церковски” 


