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ПРАВИЛНИК 
 

за обучението в Тестов и учебен  център „БУЛТЕСТ СТАНДАРТ” 
 
1. Необходимо е учениците да идват навреме за занятията – съответно до 8.20 ч. и/или до 
10.50 ч. за 7. клас и до 14.20 ч. за 12. клас. Закъснелите с повече от 10 мин. за началото на 
занятията или след почивката няма да бъдат допускани в залите, за да не пречат на 
нормалното протичане на обучението. 
 
2. Родителите на седмокласниците ще бъдат уведомявани с имейли за напредъка на децата 
си на всеки два месеца (две седмици след излизането на резултатите от всеки пробен изпит).  
 
3. Родителите ще могат да се информират за напредъка на децата си на две родителски 
срещи. При желание от страна на родителите могат да се уговарят и индивидуални срещи с 
преподавателите.    
 
4. Ако се наложи ученикът да отсъства, е необходимо да се уведоми Учебният център по 
имейл или телефон най-късно до началото на съответното занятие. 
 
5. При отсъствие ученикът получава на предоставен при записването имейл пропуснатите 
тестове за текущо оценяване, темата на пропуснатото занятие и домашните за следващото 
занятие. 
 
6. За нормалното протичане на занятията е необходимо учениците да носят всеки път: 

• помагалата, предоставени от Учебния център  
• учебника си по литература за 7. клас, получен в училище, или христоматия с 

текстовете за ДЗИ по БЕЛ за 12. клас (на издателство „Дамян Яков“). 
• тетрадките си за курса (по една тетрадка голям формат за всеки предмет) 
• чертожни инструменти (ако посещават курс по математика) 
• химикалки със син, червен и зелен цвят и цветни маркери. 

   
7. Пробните изпити за 7. клас по време на обучението са 8 (осем) и се провеждат в неделя 
на следните дати: 

КОЛЕДНИ ПРОБНИ ИЗПИТИ 

9 декември 2018 г.: Български език и литература за 7. клас  
16 декември 2018 г. МАТЕМАТИКА за 7. клас  

МЕЖДУСРОЧНИ ПРОБНИ ИЗПИТИ  

27 януари 2019 г.: Български език и литература за 7. клас  
3 февруари 2019 г.: МАТЕМАТИКА за 7. клас  

ПРОЛЕТНИ ПРОБНИ ИЗПИТИ  

24 март  2019 г.: Български език и литература за 7. клас  
31 март  2019 г.: МАТЕМАТИКА за 7. клас  

ФИНАЛНИ ПРОБНИ ИЗПИТИ  

21 април  2019 г.: Български език и литература за 7. клас  
28 април  2019  г.: МАТЕМАТИКА за 7. клас  

 
Пробните изпити са задължителни за учениците от школата, записали съответния 
курс. За тях те не дължат допълнителни такси.  

Началото на всеки пробен изпит за 7. клас е 9.00 ч.  
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8. Пробните матури за ДЗИ по БЕЛ за 12. клас по време по време на обучението са 2 (две) и 
се провеждат на следните дати: 

МЕЖДУСРОЧНИ ПРОБНИ ИЗПИТИ  

27 януари 2019 г.  

ПРОЛЕТНИ ПРОБНИ ИЗПИТИ  

21 април 2019 г.  
Началото на всеки пробен изпит за 12. клас е 13.30 ч.  

 
9. Пробните изпити на Бултест Стандарт се провеждат в сградата 35. СОУ. В тях могат да 
участват всички ученици, които са се регистрирали през сайта ни www.bultest.org.   
 
10. Ако учениците са записали курс само по един предмет, но искат да се явят на пробен 
изпит и по друг, заплащат таксата само за него. 

 
  11. Не се дължи връщане на такса за занятие, на което ученикът е отсъствал. 
   
  12. Графикът за плащане на таксите за обучение е следният: 

• първа такса (или капаро от 50 лв. за запазване на място) се внася при записване 
• 16 септември 2018 г. – краен срок за първа такса за 7. клас 
• 9 октомври 2018 г. – краен срок за първа такса за 12. клас 
• 7 – 12 ноември 2018 г. – втора вноска 
• 9 – 14 януари 2019 г. – трета вноска 
• 13 – 18 март 2019 г. – четвърта вноска 

 
13. При внасяне на пълната едногодишна такса се полза 10% отстъпка.  
 
14. Отстъпка от 10% при плащане на таксата на вноски ползват и братя и сестри на 
обучавани при нас ученици, както и учениците от 12. клас, които са се подготвяли при нас 
за кандидатстването след 7. клас. 
 
15. При установяване на извършена повреда на имуществото по време на занятията 
(столове, маси, дъски, щори, стени),   като драскане, разглобяване, чупене и под., 
извършителите заплащат в петорен размер нанесената щета. 
 
16. Не се допуска влизането в сградата с храни и напитки. Може да се внася само минерална 
вода. 
 
18. БУЛТЕСТ СТАНДАРТ не носи отговорност за учениците, когато са извън територията  
      на Учебния център. 

 
Екипът на Тестов и учебен център „Бултест Стандарт“ се ангажира с подготовката на 

учениците, като им предоставя качествено и системно обучение, за да им осигури сигурен 
напредък и успешно представяне на изпитите след 7. клас и на матурата в 12. клас.  

 
…………… 
Дата  

                                                                                     Запознах се с правилата. Подпис: 
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