
9. ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” 
Гр. София – 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 35 

директор – 987 72 16, пом. директори – 987 87 72, канцелария – 987 64 02, 930 80 13 

 
ЗАПОВЕД 

№ 644 / 13.05.2020г. 

 

На  основание   чл. 258  ал.1,  чл.259  ал.1   от  ЗПУО  и  във  връзка  със  заповед  
№ РД09-919/05.05.2020г. на Министъра на образованието и науката и във връзка с §23, 
ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по 
време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 
13.03.2020г., поради необходимост от създаване на условия за компенсиране на 
пропуснатото учебно съдържание от учениците по време на прекъсванията на учебния 
процес заради въвеждането в определени периоди на противоепидемични мерки за 
неразпространението на остри респираторни заболявания и мерките срещу 
разпространяването на COVID-19 в условията на обявеното в страната извънредно 
положение 

 

ИЗМЕНЯМ 
 
 

Заповед № 86/30.09.2019г. относно график за дейностите по приключване на учебната 
2019/2020година, подготовка и провеждане на ДЗИ и изготвяне на дипломи за средно 
образование, както следва: 

 

1. Отпада т.9 и т.11, съответно за пролетната ваканция на учениците и 

присъствено изпращане на 12 клас. 

2.  Изменям т. 10: Подаване онлайн на заявление за явяване на изпит за 

промяна на оценката от 27.04.2020г. до 02.05.2020г.  – до Юлиана Йолова и 

Мария Хаджиева; 

3. Изменям т.13: Педагогически съвет за 12 клас – 15.05.2020г. – 1230ч. – 1350ч.; 

4. Изменям т.14: График на изпитите за промяна на оценката 18 и 19.05.2020г.; 

5. Изменям т.15: Заседание на зрелостната комисия за допускане на 

зрелостниците до ДЗИ  - 22.05.2020г. – до 1800часа; 

6.  Изменям т.16: Получаване  на служебна бележка  за  допускане  до  ДЗИ - 

29.05.2020г. – електронно.    

7. Изменям т.18: График на държавните зрелостни изпити: 

a)  I ДЗИ – 01.06.2020г.; 

б)   II ДЗИ – 03.06.2020г.; 

в)   III ДЗИ  (по желание) – 02.06.2020г. и 04.06.2020г.; 



8. Проверка на личните картони от ЗДУД -  Ю.Йолова   в периода   08 – 12.06.20г., 

по заявка от кл.ръководител. 

9. Проверка на личните картони от Директор -  Емилия Богданова    в периода   

09.06. – 12.06.20г., по заявка от кл.ръководител. 

10.Съвместно изготвяне на проект на дипломи за средно образование от класните 

ръководители и ръководител направление „ИКТ“ -  Калина Стефанова   в 

периода 15.06. – 19.06.20г., по график определен от нея; 

11.Попълване на регистрационната книга за издадени дипломи за средно 

образование; 

12.Получаване на протоколите с оценките от ДЗИ до 15.06.20г., от Директора и 

зрелостната комисия; 

13.Зрелостната комисия организира изготвяне на дипломите за средно 

образование – до 26.06.20г.; 

14.Сканиране на дипломи и изпращане в МОН – 26.06.20г.; 

15. Връчване на дипломите за средно образование на Випуск 2020 – 26.06.2020г.; 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Юлиана Йолова, ЗДУД. 

Заповедта да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение срещу 
подпис от техническия секретар Мария Хаджиева. 

 

   Директор: …............................. 
                                                        (Емилия Богданова)         

 

                  Запознати със заповедта: 
 

Мария Хаджиева…….……………………….   Цонка Даракчиева…………..…………..……..  

Маргарита Топлийска……………………….   Диана Фиданова…………….…………..……..    

Румяна Чернинкова………………………….    Антоанета Минчева………….…………..……..    

Надя Велева………….……………………….    Елза Садулова…….………….…………..……..    

Калина Стефанова……………………….         Юлиана Йолова……………………………….      

(Изготвил: Юлиана Йолова, ЗДУД) 


