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З А П О В Е Д  
 

№ РД05-1400/14.09.2021 г. 
 

 

На основание чл. 259, ал.1  чл. 112, ал.1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование  и във връзка с чл. 37 ал. 5 от Наредба № 

10/01.09.2016 г за организация на дейностите в училищното образование и 

чл.27 от Правилника за дейността на училището 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

Изпитни сесии за ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 

2021/22 година, както следва: 

 
 

1. Изпитите за учениците, навършили 16 години, в самостоятелна форма 

на обучение, се организират в три изпитни сесии – една редовна и две 

поправителни:  

 

Редовна сесия – м. ноември: от 2.11.2021 г. до приключване на заявените 

изпити;  

I поправителна, м. януари: от 04.01.2022 г. до приключване на заявените 

изпити;  

II поправителна, м. април: от 04.04.2022г. до приключване на заявените 

изпити.  

Заявление за полагане на изпити в сесиите се подават до:  

20 октомври 2021 за ноемврийска сесия;  

20 декември 2021 година за януарска сесия  

20 март 2022 година за априлска сесия  

 

2.  Изпитите за учениците в задължителна училищна възраст в 

самостоятелна форма на обучение  - ученици, се организират в три 

изпитни сесии – две редовни и една поправителна:  

I Редовна сесия, м. януари: от 04.01.2022 г. до приключване на заявените 

изпити;  

II Редовна сесия, м. юни: от 01.06.2022г. до приключване на заявените 

изпити;  
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Поправителна сесия, м. септември: от 01.09.2022 до 14.09.2022 г.  

 

Заявление за полагане на изпити се подават до: 

20 декември 2021 за януарска сесия  

18 май 2022 година за юнска сесия  

20 август 2022 година за септемврийска сесия  

 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица 

срещу подпис за сведение и изпълнение.  

  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Мариета Цолева– 

на длъжност  зам.-директор, учебната дейност 
 

 

 

 

инж. Ирма Емилиянова  

 

Директор на Професионална техническа гимназия 

„Н.Й.Вапцаров“, гр. Враца 


