
Приложение 13б 
    

ДО 

МИНИСТЪРА НА  

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 
 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

от Асоциация на професионалните географи и регионалисти със 

седалище София, гр. София, п.к. 1618, Община Столична, район 

„Витоша”, кв. „Манастирски ливади – запад”, ул. „Родопски извор”, № 

64А, офис – партер. 

телефон за връзка: 0888 24 79 42, ел. поща: apgrrusev@gmail.com 

  

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

 
На основание Закона за достъп до обществена информация, моля 

да ни бъде предоставена следната информация: 

1. Брой на явилите се ученици по области и общини на 

задължителния Държавен зрелостен изпит по Български език и 

литература, проведени на 18. 05. 2016 г. и 29. 08. 2016 г.  

2. Брой слаби, средни, добри, много добри и отлични оценки по 

области и общини от задължителния Държавен зрелостен изпит 

по Български език и литература, проведени на 18. 05. 2016 г. и 

29. 08. 2016 г. 

3. Информация по области и общини за броя на явилите се 

ученици на Държавните зрелостни изпити по избор, проведени 

на 20. 05. 2016 г. и 30. 08. 2016 г., за всички матуритетни 

предмети поотделно.  

4. Информация по области и общини за броя слаби, средни, 

добри, много добри и отлични оценки от Държавните зрелостни 

изпити по избор, проведени на 20. 05. 2016 г. и 30. 08. 2016 г. 

за всички матуритетни предмети поотделно. 

 



Посочената информация ни е необходима за сравнителен анализ 

на резултатите от всички задължителни Държавни зрелостни изпити, 

проведени през 2016 г. 

 

Желая да получа исканата информация в следната форма: 

        (моля, подчертайте предпочитаната от Вас форма) 
 

1. Преглед на информацията – оригинал или копие, или чрез 

публичен общодостъпен регистър; 

2. Устна справка; 

3. Копия на материален носител; 

4. Копия предоставени по електронен път, или интернет 

адрес където се съхраняват или са публикувани данните; 

5. Комбинация от форми – копие на хартиен носител и CD и 

по електронната поща. 

 

 

 

 

 

 
 

София, 29. 09. 2016 г. 

 

Доц. д-р Марин Русев, 

председател на Асоциацията на 

професионалните географи и регионалисти 
 

 


