
Приложение №2 към заповед № 639 /16.03.2021 г., изменена със  

заповед № 699/31.03.2021г. 

График  за  провеждане на  изпити 

за определяне на годишни оценки по учебни предмети за  ХI  клас 

/самостоятелна форма на обучение/ 

учебна  2020/2021 година 

 

1. По  български език и литература (ООП): 18.05.2021 г. – 9.00 часа 

2. По  български език и литература (РП): 18.05.2021 г. – 14.00 часа 

3. По френски  език (ООП – писмен и устен): 12.04.2021 г. – 9.00 часа 

4. По френски  език ( ПП – писмен и устен):  Избираем модул „Разговори и дебати на 

френски език“: 12.04.2021 г. – 14.00 часа 

5. По френски  език (ПП – писмен и устен):  Модул „Писмено общуване“: 13.04.2021 г. – 

14.00 часа 

6. По френски  език (ПП –  писмен и устен): Модул „Устно общуване“: 14.04.2021 г. – 

14.00 часа 

7. По френски  език (ПП – писмен и устен):  Модул „Езикът чрез литературата“: 

15.04.2021 г. – 14.00 часа 

8. По френски  език(  ПП – писмен и устен):  Модул „Култура и междукултурно 

общуване “: 16.04.2021 г. – 14.00 часа 

9. По английски  език (ООП – писмен и устен): 22.04.2021 г. – 14.00 часа 

10. По английски  език (ПП – писмен и устен): Избираем модул „Изкуството в превода“: 

16.04.2021 г. – 9.00 часа 

11. По английски  език (ПП – писмен и устен): Модул „Писмено общуване“: 15.04.2021 г. 

– 9.00 часа 

12. По английски  език (ПП – писмен и устен): Модул „Устно общуване“: 23.04.2021 г. – 

14.00 часа 

13. По география и икономика  (ПП): Модул „ Природоресурсен потенциал.Устойчиво 

развитие“- 19.04.2021 г. – 9.00 часа 

14. По география и икономика  (ПП): Модул „Геополитическа и обществена култура“- 

20.04.2021 г. – 9.00 часа 

15. По география и икономика  (ПП): Модул „Съвременно икономическо развитие“- 

21.04.2021 г. – 9.00 часа 

16. По география и икономика  (ПП): Модул „Европа, Азия и България“- 22.04.2021 г. – 

9.00 часа 

17. По география и икономика  (ПП): Избираем модул „Туризъм“- 23.04.2021 г. – 9.00 

часа 

18. По математика (ООП): 20.05.2021 г. – 9.00 часа 

19. По гражданско образование (ООП): 17.05.2021 г. – 9.00 часа 

20. По физическо възпитание и спорт (ООП): 17.05.2021 г. – 14.00 часа      

               

 

 



Приложение №2 към заповед № 640 /16.03.2021 г., изменена със  

заповед №700/31.03.2021г. 

График  за  провеждане на  изпити 

за определяне на годишни оценки по учебни предмети за  ХII  клас 

/самостоятелна форма на обучение/ 

учебна 2020/2021 година 

 

1. По  български език и литература (ПП): 29.04.2021 г. – 9.00 часа 

2. По френски  език (ПП – писмен и устен): 16.04.2021 г. – 14.00 часа 

3. По английски  език (ПП – писмен и устен): 15.04.2021 г. – 9.00 часа 

4. По математика (ЗП): 19.04.2021 г. – 9.00 часа 

5. По история и цивилизации (ЗП): 14.04.2021 г. – 14.00 часа 

6. По свят и личност (ЗП): 21.04.2021 г. – 9.00 часа 

7. По география и икономика  (ПП): 23.04.2021 г.- 9.00 часа 

8.По физика и астрономия (ЗП):  12.04.2021 г. – 9.00 часа 

9.По физическо възпитание и спорт (ЗП): 21.04.2021 г. – 14.00 часа 

 

                                                          

 


