
ПРЕПИС! 

Средно училище „Николай Катранов” 
Свищов, ул.“Христаки Павлович” № 8, тел./факс: 0631/6 08 65 

e-mail: sounkatranov@gmail.com; web site: www.katranov.com 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– 

ЗАПОВЕД № 975 

от 19.04.2021 г.  
 

На основание чл. 148, ал. 2 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, чл.31, ал.1 т.1 от Наредба No 15/22.07.2019г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, чл. 40, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците, във връзка и при спазване изискванията на чл. 32, 

ал. 2 и ал. 3 и чл. 40 – чл. 43 от същия нормативен документ, във връзка с подадени 

документи за продължаване на обучението на Кристофър Росенов Костов, ученик в VIIIа клас, 

за учебната 2020/2021 г. /подадени документи – заявление от родител, вх. № 793 от 

15.04.2021 г. и заповед № 974 от 19.04.2021 година/ 

Определям: 
  

Поради различия в рамковите (типови) учебни планове планове, въз основа на които 

са разработени училищният учебен план за паралелката, в която се приема ученикът и 

училищният учебен план, по който се е обучавал до момента, ученикът Кристофър Росенов 

Костов се задължава да положи приравнителни изпити, както следва:  

 

Учебен предмет Клас 
В резултат на изпита 

се поставя: (годишна/срочна оценка) 

Български език и литература - ИУЧ VIII срочна – 1 срок 

Философия - ЗУЧ VIII срочна – 1 срок 

 

График и организация на провеждане на приравнителни изпити:  

Оповестяването на резултатите се извършва от Йорданка Тодорова – ЗДУД, при 

спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.  

Учениците се явяват не по-късно от 10 минути преди началото на изпита.  

Допускат се в изпитната зала след представяне и проверка на документ за 

самоличност. 

Изпитите се провеждат при спазване на противоепидемични мерки от всички 

участници: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа 

дистанция от най-малко 1,5 м. и недопускане до изпита на ученици с прояви на остри 

респираторни заболявания.  

Директор: 

Генади Иванов ......./п/............... 

Изпит по…  

/учебен предмет/ 

Формат 

 на изпита   

Дата,  

начален час  

Място 

 на провеждане 

Срок за оповестяване  

на резултатите  

от изпита  

Български език и 

литература – ИУЧ 

VIII клас 

писмен 
28.04.2021 г.  

13,30 часа 
кабинет 201, корпус А 

05.05.2021 г. 

Кабинет ЗДУД 

Философия – ЗУЧ 

VIII клас 
писмен 

12.05.2021 г. 
13.30 часа, 

кабинет 201, корпус А 
17.05.2021 г. 

Кабинет ЗДУД 
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