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Приложение №1 

 

График на изпитната сесия /м. МАРТ/ за ученици на самостоятелна форма на 

обучение от XII клас за учебната 2021/2022 г. 

Дата (ден) Предмет  Начален час 

01.03.2022 г. 

/вторник/ 
Гражданско образование 14,00 часа 

02.03.2022 г. 

/сряда/ 
Български език и литература 14,00 часа 

04.03.2022 г. 

/петък/ 
Английски език 14,00 часа 

07.03.2022 г. 

/понеделник/ 
Математика /ЗП  14,00 часа 

08.03.2022 г. 

/вторник/ 
II ЧЕ – РЕ/НЕ 14,00 часа 

09.03.2022 г. 

/сряда/ 
БЕЛ /зад. модул – Езикът и обществото/ПП 14,00 часа 

09.03.2022 г. 

/сряда/ 

Биология и ЗО /зад. модул -Многоклетъчна 

организация на биологичните системи/ 
14,00 часа 

10.03.2022 г. 

/четвъртък/ 
АЕ /зад. модул - Устно общуване/ПП 

14,00 часа 

11.03.2022 г. 

/петък/ 
ФВС 14,00 часа 

14.03.2022 г. 

/понеделник/ 

История и цив. /зад. м. – Власт и институции/ 

ПП 
14,00 часа 

14.03.2022 г. 

/понеделник/ 

Предприемачество - /зад. м. – Стартиране на 

собствен бизнес/ПП 
14,00 часа 

15.03.2022 г. 

/вторник/ 
БЕЛ /зад. модул – Езикови употреби/ПП 14,00 часа 

15.03.2022 г. 

/вторник/ 

Биология и ЗО / зад. модул - Биосфера – 

структура и процеси/ПП 
14,00 часа 

16.03.2022 г. 

/сряда/ 
АЕ /зад. модул - Писмено общуване/ ПП 14,00 часа 

17.03.2022 г. 

/четвъртък/ 

История и цив. /зад. м. – Култура и 

духовност/ПП 
14,00 часа 

17.03.2022 г. 

/четвъртък/ 

Предприемачество - /зад. м. – Управление на 

предприемаческата дейност/ПП 
14,00 часа 

21.03.2022 г. 

/понеделник/ 
БЕЛ /зад. модул – Диалогични прочити/ПП 14,00 часа 

21.03.2022 г. 

/понеделник/ 

Биология и ЗО / зад. модул – Еволюция на 

биологичните системи/ 
14,00 часа 

22.03.2022 г. 

/вторник/ 
История и цив. /зад. м. – Човек и общество/ПП 

14,00 часа 

23.03.2022 г. АЕ /зад. модул - Езикът чрез 
14,00 часа 
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/сряда/ литературата/ПП 

24.03.2022 г. 

/четвъртък/ 
Информ. техн./ зад. м. – Уеб дизайн/ПП 

14,00 часа 

25.03.2022 г. 

/петък/ 
БЕЛ/зад. модул – Критично четене/ПП 

14,00 часа 

25.03.2022 г. 

/петък/ 

Биология и ЗО /изб. модул – Класическа и 

молекулярна генетика/ 

14,00 часа 

28.03.2022 г. 

/понеделник/ 

История и цив. /изб. м. – България на 

Балканите и в Европа/ПП 

14,00 часа 

28.03.2022 г. 

/понеделник/ 

Предприемачество - /изб. м. – Финанси за 

предприемачи/ПП 

14,00 часа 

29.03.2022 г. 

/вторник/ 

АЕ /зад. модул - Култура и междукултурно 

общуване/ ПП 

14,00 часа 

30.03.2022 г. 

/сряда/ 
БЕЛ /изб. модул – Творческо писане/ПП 

14,00 часа 

31.03.2022 г. 

/четвъртък/ 
АЕ /изб. модул - Комуникационни техники/ПП 

14,00 часа 

01.04.2022 г. 

/петък/ 

Информ. техн./ зад. м. – Решаване на проблеми 

с информационни и комуникационни 

технологии/ПП 

14,00 часа 

04.04.2022 г. 

/понеделник/ 

Информ. техн./ изб. м. – Интернет 

приложения/ПП 

14,00 часа 
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Приложение № 2 

График на изпитната сесия /м. АПРИЛ/ за ученици на самостоятелна форма 

на обучение от V до XI клас за учебната 2021/2022г. 

Дата (ден) Предмет  
Начален 

час 

01.04.2022 г. 

/петък/ 
Химия и опазване на околната среда  - 14,00 часа 

01.04.2022 г. 

/петък/ 
БЕЛ /зад. модул – Езикът и обществото/ПП – 11 кл. 

- 14,00 часа 

01.04.2022 г. 

/петък/ 

Информационни технологии /зад. м. – Обработка и 

анализ на данни/ПП – 11 кл. 
- 14,00 часа 

04.04.2022 г. 

/понеделник/ 
География и икономика  

- 14,00 часа 

04.04.2022 г. 

/понеделник/ БЕЛ /зад. модул – Езикови употреби/ПП – 11 кл. 
- 14,00 часа 

04.04.2022 г. 

/понеделник/ 
Информационни технологии /зад. м. Мултимедия/ПП – 

11 кл. 

- 14,00 часа 

05.04.2022 г. 

/вторник/ 

Биология и здравно образование  

Човекът и природата – 5, 6 кл. 

- 14,00 часа 

05.04.2022 г. 

/вторник/ 
АЕ /зад. модул - Устно общуване/ПП – 11 кл. 

- 14,00 часа 

05.04.2022 г. 

/вторник/ 
IЧЕ - Английски език /РП  

- 14,00 часа 

06.04.2022 г. 

/сряда/ 
БЕЛ /зад. модул – Диалогични прочити/ПП – 11 кл. 

- 14,00 часа 

06.04.2022 г. 

/сряда/ 

Информатика - /зад. м. Обектно ориентирано 

проектиране и програмиране/ПП 
- 14,00 часа 

07.04.2022 г. 

/четвъртък/ 
Музика 

- 14,00 часа 

07.04.2022 г. 

/четвъртък/ 
АЕ /зад. модул - Писмено общуване/ ПП– 11 кл. 

- 14,00 часа 

11.04.2022 г. 

/понеделник/ 
IЧЕ - Английски език  - 14,00 часа 

12.04.2022 г. 

/вторник/ 
Български език и литература - 14,00 часа 

13.04.2022 г. 

/сряда/ 
II ЧЕ - Руски език, Немски език - 14,00 часа 

14.04.2022 г. 

/четвъртък/ 
Математика - 14,00 часа 

15.04.2022 г. 

/петък/ 

Философия, 

Гражданско образование – 11 клас 
- 14,00 часа 

15.04.2022 г. 

/петък/ 
Технологии и предприемачество – 5,6,7 кл. - 14,00 часа 

18.04.2022 г. 

/понеделник/ 
ФВС - 14,00 часа 

19.04.2022 г. 

/вторник/ 
Физика и астрономия - 14,00 часа 
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19.04.2022 г. 

/вторник/ 
БЕЛ/зад. модул – Критично четене/ПП – 11 кл. 

- 14,00 часа 

19.04.2022 г. 

/вторник/ 

Информатика - /зад. м. Структури от данни и 

алгоритми/ПП 

 

20.04.2022 г. 

/сряда/ 
Информационни технологии  

- 14,00 часа 

20.04.2022 г. 

/сряда/ 
АЕ /зад. модул - Езикът чрез литературата/ПП – 11 кл. 

- 14,00 часа 

26.04.2022 г. 

/вторник/ 
История и цивилизация  

- 14,00 часа 

26.04.2022 г. 

/вторник/ 
АЕ /зад. модул - Култура и междукултурно общуване/ 

ПП – 11 кл. 

- 14,00 часа 

27.04.2022 г. 

/сряда/ 
Изобразително изкуство - 14,00 часа 

27.04.2022 г. 

/сряда/ 
АЕ /изб. модул - Комуникационни техники/ПП – 11 кл. - 14,00 часа 

28.04.2022 г. 

/четвъртък/ 
БЕЛ /изб. модул – Творческо писане/ПП – 11 кл. 

- 14,00 часа 

28.04.2022 г. 

/четвъртък/ 
Информатика - /изб. м. Практикум по ООП/ПП 

- 14,00 часа 

29.04.2022 г. 

/петък/ 
Български език и литература /РП  

- 14,00 часа 

29.04.2022 г. 

/петък/ 
История и цив. /зад. м. – Власт и институции/ПП – 11 кл. 

- 14,00 часа 

29.04.2022 г. 

/петък/ 
Математика /РП – 10 кл. 

- 14,00 часа 

03.05.2022 г. 

/вторник/ 

История и цив. /зад. м. – Култура и духовност/ПП – 11 

кл. 
- 14,00 часа 

03.05.2022 г. 

/вторник/ 
Информационни технологии / РП  

- 14,00 часа 

04.05.2022 г. 

/сряда/ 
История и цив. /зад. м. – Човек и общество/ПП – 11 кл. 

- 14,00 часа 

04.05.2022 г. 

/сряда/ 

Информ. техн. / изб. м. - Творим технологично/ПП – 11 

кл. 
- 14,00 часа 

04.05.2022 г. 

/сряда/ 
Биология и здравно образование /РП 

- 14,00 часа 

04.05.2022 г. 

/сряда/ 
Информатика – 8 кл. 

- 14,00 часа 

05.04.2022 г. 

/четвъртък/ 
Философия /зад. м. – История на идеите/ПП – 11 кл. 

- 14,00 часа 

09.05.2022 г. 

/понеделник/ 
Философия /зад. м. – Култура на мисленето/ПП – 11 кл. 

- 14,00 часа 

10.05.2022 г. 

/вторник/ 

История и цив. /изб. м. – България на Балканите и в 

Европа/ПП – 11 кл. 
- 14,00 часа 

10.05.2022 г. 

/вторник/ 
Химия и опазване на околната среда /РП 

- 14,00 часа 

11.05.2022 г. 

/сряда/ 
Философия /зад. м. – Социална психология/ПП – 11 кл. 

- 14,00 часа 

12.05.2022 г. 

 

Философия /изб. м. – Психология на личностното 

развитие/ПП – 11 кл. 
- 14,00 часа 

 

 


