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гр. Пловдив, ул. Константин Геров №45, 
ou_st.mihaylovski@oustmihaylovski.com 

Тел. 032/69-24-37 – Директор; 032/69-92-86 – канцелария 

  

З  А  П  О  В  Е  Д 

 
№ РД-10- 846 / 26.05.2021 год. 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 65 от Наредба № 11 от 

01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Правила за 

информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на 

националното външно оценяване  в края на IV клас през учебната 2020/2021 г., утвърдени 

със заповед № РД-09-3567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, изм 

заповед №РД09-588/11.03.2021г, заповед №РД09-908/14.04.2021 г. със заповед №РД09-

1097/20.05.2021 г., във връзка със заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. на министъра на 

образованието и науката (за определяне дати на изпитите от националните външни 

оценявания) и заповед №РД-10-817/17.05.2021г. 

 

НАРЕЖДАМ: 

I. 1.Да се организира и проведе национално външно оценяване на учениците от IV 

клас, както следва: 

 

 ІV клас 

Български език и литература       27 май 2021 г. 

Математика 28 май 2021 г. 

 

2.Продължителността на изпитите  по учебни предмети е писмено и се провежда чрез 

решаване на тест за 60 минути.  Начало на изпитите 10,00 часа.  

3. Назначавам Училищна комисия за организиране и провеждане на НВО 

/УКОПНВО/ 
Председател: Ирина Мангадашева – ЗДУД НЕ 

Членове: 

 Галя Найденова- старши учител начален етап 

 Цветана Славова - ЗАС 

 Анита Костадинова – техническо лице; 

 Задължения на Училищна комисия за организиране и провеждане на НВО УКОПНВО са 

регламентирани в заповед №РД-10- 575/04.02.2021 г., съгл. заповед № РД-09-

3567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, 
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4.  Съгласно писмо №9105-157/19.05.2021 г. на заместник-министър М. Гайдарова и 

разпределените квестори в платформата https://admin.zamaturite.bg/ правя следните замени 

в зала №11, зала №15, зала №17 и коридор, като определям квестори по зали: 

 

Дата Учебен 

предмет 

Кабинет Бр.ученици Квестори 

 

27 май Български 

език и 

литература 

№11  -  9 1.Пенка Марашева 

2. Камелия Г. Христева-Кочова 

  №12 9 1.Анета Христозова 

2.Боряна Родопска 

  №13 9 1.Виолета Овагимян 

2.Даниела Лазарова 

  №14 9 1.Дафина Димова 

2.Румяна Колева 

  №15 10 1.Румяна Кесендрова 

2.Ралица Чалъкова 

  №16 10 1.Диляна Шуманска 

2.Красимира Запрянова 

  №17 10 1.Диана Деспова 

2.Добромира Мурджева 

  №18 10 1.Мариана Марчева 

2.Павлина Бонева 

  Коридор 

и вход  

 Светлозар Теохаров 

Емилия Стоянова 

     

 

5.Съгласно писмо №9105-157/19.05.2021 г. на заместник-министър М. Гайдарова и 

разпределените квестори в платформата https://admin.zamaturite.bg/ правя следните замени 

в зала №11, зала №14 и коридор, като определям следните замени: 

 

Дата Учебен 

предмет 

Кабинет Бр.ученици Квестори  

 

 

28 май математика №11  -  9 1.Камелия Христева-Кочова 

2.Емилия Стоянова 

  №12 9 1.Анета Христозова 

2.Даниела Лазарова 

  №13 9 1.Добромира Мурджева 

2.Румяна Колева 

  №14 9 1.Красимира Запрянова 

2.Павлина Лилова 

  №15 10 1.Диана Деспова 

2. Павлина Бонева 

  №16 10 1.Диляна Шуманска 

2. Ралица Чалъкова 

https://admin.zamaturite.bg/
https://admin.zamaturite.bg/
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  №17 10 1.Дафина Димова 

2.Румяна Кесендрова 

  №18 10 1.Виолета Овагимян 

2.Мариана Марчева 

  Коридор 

и вход  

 Светлозар Теохаров 

Дафинка Игнатова 

     

6.Квесторите изпълняват изпълняват задълженията си съгласно инструктаж и заповед № 

РД-09-3567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, изм. заповед №РД09-

588/11.03.2021г, заповед №РД09-908/14.04.2021 г. и със заповед №РД09-1097/20.05.2021 г. 

5.За времето на провеждане на изпитите всички ученици без ІV клас са извън 

училището, без да напускат района му, под наблюдението на всички неангажирани  като 

квестори учители и учители-ГЦОУД на ІV клас. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Нели Марковска,  ЗДУД и 

Ирина Мангадашева, ЗДУД. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички ученици и упоменатите 

длъжностни лица в електронна среда за  сведение и изпълне. 

ТИНКА БАЛАБАНОВА  

X
Тинка Балабанова

Директор

 

Директор на ОУ “Стоян Михайловски”- Пловдив 

 

                        

 
 


