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СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  “НАЙДЕН ГЕРОВ”  

гр. Пловдив 4006  ул. „Кемера” №27, тел.032/632016, e-mail sou_naidengerov@abv.bg 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА   ИЗПИТИ  

РЕДОВНА СЕСИЯ - СФО 

 

ИЗПИТ ПО 

УЧЕБЕН 

ПРЕДМЕТ 

ДАТА 

 

НАЧАЛЕН 

ЧАС 

МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

СРОК И МЯСТО 

ЗА 

ОПОВЕСТЯВАНЕ 

НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ 

ОТ ИЗПИТА  

1.Български език и 

литература – 9 клас 

 

06.11.2017 г. 

 

 

17.40 ч. 

 

21 /22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

2.Български език и 

литература – 10 клас 

 

06.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

3.Български език и 

литература – 11 клас 

 

06.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

4.Свят и личност – 

12 клас 

06.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 26 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

5.Английски език – 9 

клас 

07.11.2017 г. 

. 

 

17.40 ч. 21/22 каб 5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

6.Английски език – 

10 клас 

07.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

7. Английски език – 

11 клас 

 

8.Френски език – 

11,12 клас 

 

 

07.11.2017 г. 

 

 

17.40 ч.  

 

25 каб. 

 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

9. Английски  език – 

12 клас 

 

07.11.2017 г. 

 

 

17.40 ч. 26 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

10. Руски език – 9 

клас 

 

08.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 21/22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

11. Френски език – 

10 клас 

08.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

12.Руски език – 

10,11,12 клас 

 

 

 

08.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 
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13 ЗИП – Музика – 7 

клас 

 

08.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

14.Математика – 9 

клас 

09.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 21/22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

15. Математика – 11 

клас 

09.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

16. Математика – 12 

клас 

09.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 25 каб. 5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

17.Информатика – 9 

клас 

10.11.2017 г. 

. 

 

17.40 ч. 21/22 каб 5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

18. Математика – 10 

клас 

10.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

19. История и 

цивилизация – 11 

клас 

10.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

20.ЗИП История и 

цивилизация – 12 

клас 

10.11.2017 г. 

 

 

17.40 ч. 26 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

21.Информа-ционни 

технологии – 9 клас 

13.11.2017 г. 

 

 

17.40 ч. 21/22 каб 

31 каб. 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

22. История и 

цивилизация – 10 

клас 

13.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

23.География и 

икономика – 11 клас 

13.11.2017 г. 

. 

17.40 ч. 25 каб 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

24.ЗИП География и 

икономика – 12 клас 

13.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 26 каб 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

25.ИУЧ География и 

икономика – 8 клас 

13.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 26 каб 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

26. История и 

цивилизация – 9 клас 

14.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 21/22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

27. Информационни 

технологии – 10 клас 

14.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

28.Философия – 8,11 

клас 

 

 

 

 

14.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 25  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 
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29.ЗИП Математика 

– 12 клас 

14.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 26  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

30.География и 

икономика – 9 клас 

15.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 21/22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

31. География и 

икономика – 10 клас 

15.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

32.Физика и 

астрономия – 8,11 

клас 

15.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 25  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

33.ЗИП Философия – 

12 клас 

15.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 26  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

34.Психология и 

логика – 9 клас 

16.11.2017 г. 

. 

 

17.40 ч. 21/22 каб 5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

35.Етика и право – 

10 клас 

16.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

36.ЗИП Философия – 

11 клас 

16.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 25  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

37.ЗИП БЕЛ – 12 

клас 

16.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 26  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

38.Биология и ЗО – 9 

клас 

17.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 21/22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

39.Физика и 

астрономия – 10 клас 

17.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

40.ЗИП Химия и 

ООС – 11 клас 

17.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

41.ЗИП Биология и 

ЗО – 12 клас 

17.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 26 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

42.Физика и 

астрономия – 9 клас 

20.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 21/22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

43.Химия и ООС – 

8,10 клас 

20.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

44.ЗИП История и 

цивилизация – 11 

клас 

 

 

 

20.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 
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45.ЗИП Химия и 

ООС – 12 клас 

20.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 26 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

46.Музика – 9 клас 21.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 21/22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

47. Биология и ЗО – 

10 клас 

21.11.2017 г. 

. 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

48.ЗИП География и 

икономика – 11 клас 

21.11.2017 г. 

 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

49.ФВС – 12 клас 21.11.2017 г. 

Физкултурен 

салон/ 

спортно 

игрище 

17.40 ч.  5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

50.Български език и 

литература – 7 клас 

21.11.2017 г. 

 

 

17.40 ч. 26 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

51.Изобразител-но 

изкуство – 9 клас 

 

22.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 21/22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

52.ИУЧ –

Изобразително 

изкуство – 8 клас 

22.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

53.ЗИП БЕЛ – 10 

клас 

22.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

54.ЗИП БЕЛ – 11 

клас 

22.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

55.Математика – 7 

клас 

22.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 26 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

56.ЗИП БЕЛ 9 клас 

 

23.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 21/22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

57.ЗИП Математика 

– 10 клас 

23.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

58.ЗИП Математика 

– 11 клас 

23.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

59.БЕЛ – 12 клас 23.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 26 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

60.ФВС – 9 клас 24.11.2017 г. 

Физк.салон/ 

спортно 

игрище 

17.40 ч.  5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 
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61Физика и 

астрономия – 7 клас 

24.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

62.ЗИП Биология и 

ЗО – 10 клас 

24.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

63.ЗИП Биология и 

ЗО – 11 клас 

24.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

64.Български език и 

литература – 6 клас 

24.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

65.Български език и 

литература – 5,8 клас 

24.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 26 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

66.ЗИП Биология и 

ЗО – 9 клас 

27.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 21/22 каб. 5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

67.ЗИП Химия и 

ООС – 10 клас 

27.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

68.Математика – 

5 ,8  клас 

27.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 25  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

69.Математика – 6 

клас 

27.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 26  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

70.ФВС – 11 клас 27.11.2017 г. 

Физкултурен 

салон/ 

спортно 

игрище 

17.40 ч.  5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

71.ЗИП Математика 

– 9 клас 

28.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 21/22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

72.ФВС – 10 клас 28.11.2017 г. 

Физкултурен 

салон/ 

спортно 

игрище 

17.40 ч.  5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

73.АЕ – 5,8 клас 28.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 23  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сеси 

 

74.АЕ– 6 клас 

 

28.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 25  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

75.ФЕ – 6 клас 

 

28.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 25  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 
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76.АЕ – 7 клас 

 

28.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 26  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

77.ФЕ – 7 клас 28.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 26  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

78.Химия и ООС – 9 

клас 

29.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 21/22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

79.ИТ – 5,8 клас 29.11.2017 г. 

Практически 

 

17.40 ч. 23  каб. 

31 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

80.ИТ – 6 клас 29.11.2017 г. 

Практически 

 

17.40 ч. 25  каб. 

31 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

81.Технологии – 7 

клас 

 

29.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 26  каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

82.Математика – 1,3 

клас 

30.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

83. Математика – 

4клас 

30.11.2017 г. 

 

17.40 ч. 21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

84. ИТ – 7 клас 30.11.2017 г. 

Практически 

 

17.40 ч. 22 каб. 

31 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

85.Технологии и 

предприемачество – 

5,8 клас 

30.11.2017 г. 

Практически 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

86.Технологии и 

предприемачество – 

6 клас 

30.11.2017 г. 

Практически 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

87.Изобразител-но 

изкуство – 1,3,4 клас 

01.12.2017 г. 

Практически 

 

17.40 ч.  

21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

88.История и 

цивилизация – 5,8 

клас 

01.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

89.История и 

цивилизация – 6 клас 

01.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

90.История и 

цивилизация – 7 клас 

01.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

91.Околен свят – 1 

клас 

04.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

92.ЗИП-Математика 

– 3 клас 

04.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 
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93.ЗИП –БЕЛ – 4 

клас 

04.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

94.География и 

икономика – 5,8 клас 

04.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

95.География и 

икономика – 6 клас 

04.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

96.География и 

икономика – 7 клас 

04.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

97.БЕЛ – 3 клас 05.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

98.БЕЛ – 4 клас 05.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

99.Човекът и 

природата – 5 клас 

 

05.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

100.Биология и ЗО – 

8 клас 

05.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

101.Човекът и 

природата – 6 клас 

05.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

102.Биология и ЗО – 

7 клас 

 

05.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 26 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

103.БЕЛ – 1 клас 06.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

104.АЕ – 3,4 клас 06.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

105.Музика – 5,8  

клас 

06.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

 

106.Музика – 6 клас 06.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

107.Химия и ООС – 

7 клас 

06.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 26 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

108.БЕЛ – ИУЧ – 1 

клас 

 

07.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 
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109.Човекът и 

природата – 3,4 клас 

07.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

110.Изобразително 

изкуство – 5,8 клас 

07.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

111.Изобразително 

изкуство – 6 клас 

07.12.2017 г. 

 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

112.Изобразително 

изкуство – 7 клас 

 

07.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

113.Технологии и 

предприемачество – 

1 клас 

08.12.2017 г. 

Практически 

 

17.40 ч. 21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

114.ДБТ – 3 и 4 клас 08.12.2017 г. 

практически 

 

17.40 ч.  

21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

115.ИУЧ – БЕЛ – 5 ,8 

клас 

08.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

116. ИУЧ – БЕЛ – 6 

клас 

08.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

117.ЗИП БЕЛ – 7 

клас 

08.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

118.Математика 

ИУЧ – 1 клас 

11.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

119.ЗИП БЕЛ -3 клас 11.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

120.ЗИП Математика 

– 4 клас 

11.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

121.ИУЧ – Музика – 

5,8 клас 

11.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 22 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

122.ИУЧ – Музика – 

6 клас 

11.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 23 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

123.ЗИП Математика 

– 7 клас 

11.12.2017 г. 

 

17.40 ч. 25 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

124. Музика 1,3 клас 

 

12.12.2017 г. 

 

17.40 ч.  

21 каб. 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

125.ФВС – 4 клас 12.12.2017 г. 

Физкултурен 

салон 

17.40 ч.  

- 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 
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126.ИУЧ –

Математика – 6,8 

клас 

12.12.2017 г. 

 

17.40 ч. Каб.22 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

127.ФВС – 5  клас 12.12.2017 г. 

Физкултурен 

салон/ 

спортно 

игрище 

17.40 ч.  

 

 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

128.Музика – 7 клас 12.12.2017 г. 

 

17.40 ч. Каб.23 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

129.Човекът и 

обществото – 3,4 

клас 

13.12.2017 г. 

 

17.40 ч. Каб.21 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

130.ФВС – 6,8 клас 13.12.2017 г. 

Физкултурен 

салон/ 

спортно 

игрище 

17.40 ч.  

 

 

- 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

131.ФВС – 7 клас 13.12.2017 г. 

Физкултурен 

салон/ 

спортно 

игрище 

17.40 ч.  

 

- 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

132.ФВС – 1,3 клас 14.12.2017 г. 

Физкултурен 

салон/ 

спортно 

игрище 

17.40 ч.  

 

- 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

133.Музика – 4 клас 14.12.2017 г. 

 

17.40 ч. Каб.21 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

134.РЕ – 6 клас 14.12.2017 г. 

 

17.40 ч. Каб.22 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

135. РЕ – 7 клас 14.12.2017 г. 

 

17.40 ч. Каб.23 

 

5 дни след 

приключване на 

изпитната сесия 

 

ДИРЕКТОР: …………………… 

 

                                                                                                  (Емил Начев) 
 

 

 

 


