
Класификация на информацията: 
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                            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                    Министерство на образованието и науката 

                    Регионално управление на образованието – Добрич 
 

 

 

 

Условията и реда за запознаване на ученика и неговите родители с оценената му изпитна 

работа в края на X клас, както следва: 

 

  I. Запознаването с оценени индивидуални изпитни работи на ученици от НВО в X клас 

по български език и литература, математика, ИТДК и чужд език да се осъществи в РУО – Добрич 

в периода от 28.06.2022 г. до 30.06.2022 г. (вкл.)., по следния график: 

НВО Дата Период от време 

БЕЛ 

 

28.06.2022 г. от 13.00 ч. до 17.00 ч. 

29.06.2022 г. от 13.00 ч. до 17.00 ч. 

30.06.2022 г. от 13.00 ч. до 17.00 ч. 

Математика 28.06.2022 г.  от 9.00 ч. до 17.00 ч. 

29.06.2022 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. 

30.06.2022 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. 

Чужд език  28.06.2022 г.  от 9.00 ч. до 17.00 ч. 

29.06.2022 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. 

30.06.2022 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. 

ИТДК 28.06.2022 г.  от 9.00 ч. до 17.00 ч. 

29.06.2022 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. 

30.06.2022 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. 

 

II. Запознаването с оценените индивидуални работи на ученици от НВО по български  

език и литература, по математика, ИТДК и чужд език става в присъствие на член на 

Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи (РКПОИР) чрез влизане в 

системата с определени права за достъп, като стриктно се спазват изискванията на Правилата за 

информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на националното 

външно оценяване в края на X клас през учебната 2021/2022 година, утвърдени със Заповед № РД 

09-5107 / 23.12.2021 г. на министъра на образованието и науката. 

  

Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени 

точки за всеки един отговор. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, 

отпечатвано и изнасяно от залата. 


