
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” - КЪРДЖАЛИ 

 

ЗАПОВЕД 

   № 599 от 09.09.2015 г. 

 

На основание чл. 147, ал. 1, т. 1, чл. 84, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за 

народната просвета и във връзка с определяне на условията и реда за организиране и 

провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение през учебната 

2015/2016 год. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

1. Срок за подаване на заявления за обучаване в самостоятелна форма за придобиване 

на средно образование от лица навършили 16 години - до 12.09.2015 г. 

2. Дати за провеждане на изпити с ученици, записани в самостоятелна форма на 

обучение през сесиите на учебната 2015/2016 г. и сроковете за подаване на заявления за 

явяване на изпити за определяне на годишна оценка, както следва:  

 

РЕДОВНА СЕСИЯ 
 

за ученици от IX, X и XI клас - през месеците ЯНУАРИ – ЮНИ 

 

 

 

 

за ученици от XII клас - през месеците ЯНУАРИ - АПРИЛ 

 

ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ за ученици от IX, X и XI клас 

месец ЮЛИ 

   

 

 

месец СЕПТЕМВРИ 

 

ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ за ученици от XII клас  

 месец МАЙ 

    

 

 

месец АВГУСТ 
 

Заповедта да се сведе до знанието на класния ръководител на учениците от 

самостоятелна форма на обучение, да се постави на таблото за информация на учениците и 

да се публикува в сайта на училището.  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Савка Ганева – ПДУПД. 

 

ИНЖ. НИНА ТЕРЕКИЕВА                                                            
Директор на ПГ „Васил Левски”                                                                           

Дати за провеждане на изпитите 

 
от 05.01.2016 г. до 18.01.2016 г. и 

от 13.06.2016 г. до 24.06.2016 г.  

Срок за подаване на заявления до 20.11.2015 г. 

Дати за провеждане на изпитите 

 
от 05.01.2016 г. до 18.01.2016 г. и 

от 11.04.2016 г. до 22.04.2016 г.  

Срок за подаване на заявления до 20.11.2015 г. 

Дати за провеждане на изпитите 

Срок за подаване на заявления   
от 04.07.2016 г. до 08.07.2016 г. 

до 27.06.2016 г. 

Дати за провеждане на изпитите 

Срок за подаване на заявления   
от 01.09.2016 г. до 12.09.2016 г.  

до 19.08.2016 г. 

Дати за провеждане на изпитите 

Срок за подаване на заявления  
от 09.05.2016 г. до 16.05.2016 г. 

до 26.04.2016 г. 

Дати за провеждане на изпитите 

 Срок за подаване на заявления  
от 18.08.2016 г. до 24.08.2016 г. 

до 31.05.2016 г. 


