
 

 

Приложение към Заповед № РД-11-10912-225/13.12.2022 г. 

 

ГРАФИК 

за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки за учебната 2022/2023 година 

на учениците от XII клас, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение 

Сесия януари 

Учебни предмети/паралелка Вид на изпита Дата Начален 

час 

Продължителност на изпита 

Руски език ООП комбинация от 

писмена и устна 

част  

17.1.2023 14.00 три астрономически часа, от 

които до 30 минути - за 

устната част 

Математика ООП писмен 18.1.2023 14.00 три астрономически часа 

Английски език ООП комбинация от 

писмена и устна 

част  

19.1.2023 14.00 три астрономически часа, от 

които до 30 минути - за 

устната част 

Български език и литература 

ООП 

писмен 20.1.2023 14.00 три астрономически часа 

Английски език ПП 

Модул 1 Устно общуване  

Модул 2 Писмено общуване  

Модул 3 Език и култура 

Модул 4 Езикови практики 

Избираем модул Аз и светът  

 

устен 

писмен 

писмен 

писмен 

писмен 

23.1.2023 14.00  40 минути за всеки от 

модулите от профилиращия 

предмет, с изключение на 

модул "Устно общуване", 

който е до 20 минути 

География и икономика ПП 

Модул 5 България и 

регионална политика 

Модул 6 Географска и 

икономическа информация 

Избираем модул Природна 

среда на България 

писмен за всички 

модули 

24.1.2023 14.00  40 минути за всеки от 

модулите от профилиращия 

предмет 

Физическо възпитание и 

спорт ООП 

практически 25.1.2023 14.00 до пет астрономически часа 

Гражданско образование 

ООП 

писмен 26.1.2023 14.00 три астрономически часа 

Математика ПП 

Модул 3 Практическа 

математика 

Модул 4 Вероятности и 

анализ на данни 

Избираем модул 

Математическо моделиране  

писмен за всички 

модули 

27.1.2023 14.00  40 минути за всеки от 

модулите от профилиращия 

предмет 

Биология и здравно 

образование ПП 

Модул 2 Многоклетъчна 

организация на 

биологичните системи 

Модул 3 Биосфера - 

структура и процеси 

Модул 4 Еволюция на 

биологичните системи 

Избираем модул Адаптация 

на организмите  

писмен за всички 

модули 

30.1.2023 14.00  40 минути за всеки от 

модулите от профилиращия 

предмет 
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