
             ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ГЕО МИЛЕВ" 

                 гр. МЪГЛИЖ, ул. "Гео Милев" № 70, 04321/23-10,pgssmg@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД 
№ 3058-004/15.09.2022 г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 20, ал. 2 

от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, във 

връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 
ГРАФИК за провеждане на контролни и класни работи през I-ви учебен срок на учебната 

2022/2023 година, приложен към настоящата заповед. 
 

Утвърденият график е задължителен за спазване. Промени в него могат да бъдат извършвани 

само по обективни причини, съгласувано с директора на училището и по реда на неговото 

утвърждаване. 
 

Учителите по съответните учебни предмети се задължават да впишат датите на контролните и 

класните работи за съответната паралелка в електронния дневник и да информират учениците за 

утвърдения график, а класните ръководители – родителите/настойниците. 
 

Копие от графика да бъде поставен на информационното табло на училището. 

Графикът да бъде качен в сайта на гимназията. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учителите в училището срещу подпис за 

сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Венета Нинова, заместник-директор, учебна 

дейност. 

Приложение: График за провеждане на контролни и класни работи през I-ви срок на учебната 

2022/2023 година 

 

инж. Росица Милинкова 

Директор на ПГСС „Гео Милев“  

гр. Мъглиж 

 

 

 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ГЕО МИЛЕВ”                                                                                                            
гр. МЪГЛИЖ 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

(Утвърден със заповед № 3058-004/15.09.2022 г. на директора на училището)  

Кла
с 

Вид 

Учебен предмет 

Български 
език и 

литература 

Български 
език и 

литература 
РП 

Английски 
език 

Руски език Математика 
Информа-

ционни 
технологии 

История и 
цивилизации 

География и 
икономика 

Биология и 
здравно 

образование 

Физика и 
астрономия 

Химия и 
опазване на 

околната 
среда 

Чужд език по 
професията - 

английски 

8.а 

контролна 
работа 

27.09.2022 г. 

- 

30.09.2022 г. 

- 

23.09.2022 г. 03.10.2022 г. 26.09.2022 г. 29.09.2022 г. 07.10.2022 г. 19.09.2022 г. 23.09.2022 г. 

- 
25.11.2022 г. 02.11.2022 г. 12.10.2022 г. 23.01.2023 г.         

13.01.2023 г. 07.12.2022 г. 23.11.2022 г.          

класна работа 13.12.2022 г. 20.01.2023 г. 11.01.2023 г. - - - - - - 

8.б 

контролна 
работа 

27.09.2022 г. 

- 

30.09.2022 г. 

- 

28.09.2022 г. 20.09.2022 г. 23.09.2022г. 07.10.2022 г. 05.10.2022 г. 19.09.2022 г. 29.09.2022 г. 

- 
25.11.2022 г. 03.11.2022 г. 12.10.2022 г. 24.01.2023 г.         

13.01.2023 г. 08.12.2022 г. 23.11.2022 г.          

класна работа 13.12.2022 г. 20.01.2023 г. 11.01.2023 г. - - - - - - 

8.в 

контролна 
работа 

26.09.2022 г . 

- 

30.09.2022 г. 

- 

16.09.2022 г. 27.09.2022 г. 05.10.2022 г. 21.09.2022 г. 07.10.2022 г. 23.09.2022 г. 20.09.2022 г. 

- 
25.11.2022 г. 02.11.2022 г. 11.10.2022 г. 24.01.2023 г.         

13.01.2023 г. 07.12.2022 г. 21.11.2022 г.          

класна работа 12.12.2022 г. 20.01.2023 г. 09.01.2023 г. - - - - - - 

9.а 

контролна 
работа 

21.09.2022 г. 

- 

28.09.2022 г. 26.10.2022 г. 07.11.2022 г. 06.10.2022 г. 04.10.2022 г. 20.09.2022 г. 03.10.2022 г. 26.09.2022 г. 27.09.2022 г. 

- 
18.11.2022 г. 29.11.2022 г. 07.12.2022 г. 05.12.2022 г. 26.01.2023 г.         

                

класна работа 11.01.2023 г. 17.01.2023 г. 18.01.2023 г. 23.01.2023 г. - - - - - - 

9.б 

контролна 
работа 

19.09.2022 г. 

- 

30.09.2022 г. 25.10.2022 г. 29.09.2022 г. 20.09.2022 г. 23.09.2022 г. 07.10.2022 г. 27.09.2022 г. 28.09.2022 г. 21.09.2022 г. 

- 
14.11.2022 г. 21.11.2022 г. 05.12.2022 г. 24.10.2022 г. 24.01.2023 г.         

     21.11.2022 г.          

класна работа 11.01.2023 г. 20.01.2023 г. 17.01.2023 г. 09.01.2023 г. - - - - - - 

9.в 

контролна 
работа 

23.09.2022 г. 

- 

30.09.2022 г. 27.10.2022 г. 29.09.2022 г. 19.09.2022 г. 21.09.2022 г. 05.10.2022 г. 28.09.2022 г. 26.09.2022 г. 21.09.2022 г. 

- 
14.11.2022 г. 22.11.2022 г. 05.12.2022 г. 21.10.2022 г. 23.01.2023 г.         

     17.11.2022 г.          

класна работа 13.01.2023 г. 24.01.2023 г. 19.01.2023 г. 15.12.2022 г. - - - - - - 

  



10.а 

контролна 
работа 

28.09.2022 г. 

- 

26.09.2022 г. 05.10.2022 г. 04.10.2022 г.   21.09.2022 г. 19.09.2022 г. 27.09.2022 г. 23.09.2022 г. 20.09.2022 г. 

- 
16.11.2022 г. 10.11.2022 г. 08.12.2022 г. 15.11.2022 г.   12.12.2022 г.        

14.12.2022 г.              

класна работа 11.01.2023 г. 23.01.2023 г. 19.01.2023 г. 18.01.2023 г. - - - - - - 

10.б 

контролна 
работа 

28.09.2022 г. 

- 

26.09.2022 г. 07.10.2022 г. 06.10.2022 г.   21.09.2022 г. 29.09.2022 г. 05.10.2022 г. 20.09.2022 г. 23.09.2022 г. 

- 
16.11.2022 г. 08.11.2022 г. 08.12.2022 г. 11.11.2022 г.   12.12.2022 г.        

14.12.2022 г.              

класна работа 11.01.2023 г. 23.01.2023 г. 19.01.2023 г. 12.01.2023 г. - - - - - - 

10.в 

контролна 
работа 

29.09.2022 г. 

- 

27.09.2022 г. 07.10.2022 г. 06.10.2022 г.   21.09.2022 г. 19.09.2022 г. 28.09.2022 г. 20.09.2022 г. 23.09.2022 г. 

- 
17.11.2022г. 03.11.2022 г. 06.12.2022г.  16.11.2022 г.   12.12.2022 г.        

12.12.2022 г.              

класна работа 12.01.2023 г. 22.12.2022 г. 17.01.2023 г. 19.01.2023 г. - - - - - - 

11.а 

контролна 
работа 

30.09.2022 г. 

- - 

11.10.2022 г. 04.10.2022 г. 

- - - - - - 

27.09.2022 г. 

21.11.2022 г. 06.12.2022 г. 08.12.2022 г. 03.11.2022 г. 

19.12.2022 г.      

класна работа 13.01.2023 г. 17.01.2023 г. 10.01.2023 г. 22.12.2022 г. 

11.б 

контролна 
работа 

27.09.2022 г. 

- - 

12.10.2022 г. 20.09.2022 г. 

- - - - - - 

28.09.2022 г. 

21.11.2022 г. 07.12.2022 г. 13.12.2022 г. 02.11.2022 г. 

19.12.2022 г.      

класна работа 10.01.2023 г. 23.01.2023 г. 16.01.2023 г. 21.12.2022 г. 

11.в 

контролна 
работа 

28.09.2022 г. 

- - 

13.10.2022 г. 27.09.2022 г. 

- - - - - - 

29.09.2022 г. 

21.11.2022 г. 08.12.2022 г. 13.12.2022 г. 03.11.2022 г. 

19.12.2022 г.      

класна работа 11.01.2023 г. 19.01.2023 г. 16.01.2023 г. 22.12.2022 г. 

12.а 

контролна 
работа 

27.09.2022 г. 16.09.2022 г. 

- 

06.10.2022 г. 22.11.2022 г. 

- - - - - - 

30.092022 г. 

15.11.2022 г. 20.01.2023 г. 15.12.2022 г. 07.12.2022 г. 28.10.2022 г. 

06.12.2022 г.        

класна работа 10.01.2023 г.   19.01.2023 г. 24.01.2023 г. 09.12.2022 г. 

12.б 

контролна 
работа 

26.09.2022 г. 21.09.2022 г. 

- 

07.10.2022 г. 23.11.2022 г. 

- - - - - - 

29.09.2022 г. 

14.11.2022 г. 18.01.2023 г. 14.12.2022 г. 21.12.2022 г. 27.10.2022 г 

05.12.2022 г.        

класна работа 09.01.2023 г.   18.01.2023 г. 25.01.2023 г. 08.12.2022 г. 

12.в 

контролна 
работа 

29.09.2022 г. 21.09.2022 г. 

- 

10.10.2022 г. 21.11.2022 г. 

- - - - - - 

28.09.2022 г. 

14.11.2022 г. 18.01.2023 г. 12.12.2022 г. 19.12.2022 г. 26.10.2022 г. 

05.12.2022 г.        

класна работа 12.01.2023 г.   18.01.2023 г. 23.01.2023 г. 07.12.2022 г. 

 


