
 
П Д Т Г “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” – С В И Щ О В 

 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 1020/24 юни 2022 г. 

 

 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1 т.1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, чл. 29б, чл. 29в  и чл. 29г от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на 

оценяване, чл. 38, ал.1, т.1, и чл.40, ал.5 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците, чл. 17 от Правилник за дейността на ПДТГ и 

предложение вх. № 1922-2/24.06.2022 година от Альоша Кушлов – главен учител, във връзка с 

подадени заявления от:  

1. Магдалена Христова Маринова,  вх. № 2351/10.09.2020 г. 

2. Катя Мирославова Каменова, вх. № 904/20.01.2021 г. 

3. Бранимир Тодоров Тодоров, вх. № 252/20.10.2021 г.  

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

Ред за организиране и провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на 

ученици в САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, поправителна изпитна сесия 

юни – юли 2022 г., както следва: 

 

1. Изпит за определяне на годишна оценка по Здравно образование ФУЧ Х клас  –  

специалност:  

1.1 Дата на провеждане: 27.06.2022г. 

1.2 Начален час: 10.00 

1.3 Място на провеждане: кабинет 22 

1.6 Време и място за проверка на изпитните материали: 30.06.2022, учителска стая 

1.7 Срок за оповестяване на резултатите от изпита: 30.06.2022 въз основа на протокол за 

резултата от проведения изпит. 

 

Явяващи се ученици: 

1. Магдалена Христова Маринова 

 

 

 

2. Изпит за определяне на годишна оценка по Опазване на околната среда ФУЧ Х клас –  

специалност:  

1.1 Дата на провеждане: 28.06.2022г. 



1.2 Начален час: 14.00 

1.3 Място на провеждане: кабинет 22 

1.6 Време и място за проверка на изпитните материали: 30.06.2022, учителска стая 

1.7 Срок за оповестяване на резултатите от изпита: 30.06.2022 въз основа на протокол за 

резултата от проведения изпит. 

 

Явяващи се ученици: 

1. Магдалена Христова Маринова 

 

3. Изпит за определяне на годишна оценка по Изобразително изкуство ООП Х клас  –  

специалност:  

1.1 Дата на провеждане: 29.06.2022г. 

1.2 Начален час: 14.30 

1.3 Място на провеждане: кабинет 22 

1.6 Време и място за проверка на изпитните материали: 30.06.2022, учителска стая 

1.7 Срок за оповестяване на резултатите от изпита: 30.06.2022 въз основа на протокол за 

резултата от проведения изпит. 

 

Явяващи се ученици: 

1. Магдалена Христова Маринова 

 

4. Изпит за определяне на годишна оценка по География и икономика ООП Х клас –  

специалност:  

1.1 Дата на провеждане: 30.06.2022г. 

1.2 Начален час: 12.00 

1.3 Място на провеждане: кабинет 22 

1.6 Време и място за проверка на изпитните материали: 8.07.2022, учителска стая 

1.7 Срок за оповестяване на резултатите от изпита: 8.07.2022 въз основа на протокол за 

резултата от проведения изпит. 

 

Явяващи се ученици: 

1. Магдалена Христова Маринова 

5. Изпит за определяне на годишна оценка по Обща икономическа теория ИУЧ Х клас –  

специалност:  

1.1 Дата на провеждане: 1.07.2022г. 

1.2 Начален час: 10.00 

1.3 Място на провеждане: кабинет 22 

1.6 Време и място за проверка на изпитните материали: 8.07.2022, учителска стая 

1.7 Срок за оповестяване на резултатите от изпита: 8.07.2022 въз основа на протокол за 

резултата от проведения изпит. 

 

Явяващи се ученици: 

1. Магдалена Христова Маринова 

 

6. Изпит за определяне на годишна оценка по История и цивилизации ООП Х клас –  

специалност:  



1.1 Дата на провеждане: 4.07.2022г. 

1.2 Начален час: 10.00 

1.3 Място на провеждане: кабинет 22 

1.6 Време и място за проверка на изпитните материали: 8.07.2022, учителска стая 

1.7 Срок за оповестяване на резултатите от изпита: 8.07.2022 въз основа на протокол за 

резултата от проведения изпит. 

 

Явяващи се ученици: 

1. Магдалена Христова Маринова 

 

7. Изпит за определяне на годишна оценка по Френски език ООП Х клас –  специалност:  

1.1 Дата на провеждане: 5.07.2022г. 

1.2 Начален час: 12.30 

1.3 Място на провеждане: кабинет 22  

1.6 Време и място за проверка на изпитните материали: 8.07.2022, учителска стая 

1.7 Срок за оповестяване на резултатите от изпита: 8.07.2022 въз основа на протокол за 

резултата от проведения изпит. 

 

Явяващи се ученици: 

1. Магдалена Христова Маринова 

8. Изпит за определяне на годишна оценка по Френски език ООП Х клас специалност: 

Спедиция транспортна и складова логистика 

1.1 Дата на провеждане: 5.07.2022г. 

1.2 Начален час: 12.30 

1.3 Място на провеждане: кабинет 22 

1.6 Време и място за проверка на изпитните материали: 8.07.2022, учителска стая 

1.7 Срок за оповестяване на резултатите от изпита: 8.07.2022 въз основа на протокол за 

резултата от проведения изпит. 

 

Явяващи се ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

 

9. Изпит за определяне на годишна оценка по Френски език ООП Х клас –  специалност:  

1.1 Дата на провеждане: 5.07.2022г. 

1.2 Начален час: 12.30 

1.3 Място на провеждане: кабинет 22 

1.6 Време и място за проверка на изпитните материали: 8.07.2022, учителска стая 

1.7 Срок за оповестяване на резултатите от изпита: 8.07.2022 въз основа на протокол за 

резултата от проведения изпит. 

 

Явяващи се ученици: 

1. Катя Мирославова Каменова 

 

10. Изпит за определяне на годишна оценка по Счетоводство ИУЧ Х клас  –  специалност:  



1.1 Дата на провеждане: 6.07.2022г. 

1.2 Начален час: 12.30 

1.3 Място на провеждане: кабинет 22 

1.6 Време и място за проверка на изпитните материали: 8.07.2022, учителска стая 

1.7 Срок за оповестяване на резултатите от изпита: 8.07.2022 въз основа на протокол за 

резултата от проведения изпит. 

 

Явяващи се ученици: 

1. Магдалена Христова Маринова 

 

11. Изпит за определяне на годишна оценка по УП Счетоводство Х клас –  специалност:  

1.1 Дата на провеждане: 7.07.2022г. 

1.2 Начален час: 12.30 

1.3 Място на провеждане: кабинет 22 

1.6 Време и място за проверка на изпитните материали: 8.07.2022, учителска стая 

1.7 Срок за оповестяване на резултатите от изпита: 8.07.2022 въз основа на протокол за 

резултата от проведения изпит. 

 

Явяващи се ученици: 

1. Магдалена Христова Маринова 

 

12. Изпит за определяне на годишна оценка по Икономика ЗУЧ Х клас –  специалност:  

1.1 Дата на провеждане: 8.07.2022г. 

1.2 Начален час: 12.30 

1.3 Място на провеждане: кабинет 22 

1.6 Време и място за проверка на изпитните материали: 8.07.2022, учителска стая 

1.7 Срок за оповестяване на резултатите от изпита: 8.07.2022 въз основа на протокол за 

резултата от проведения изпит. 

 

Явяващи се ученици: 

1. Магдалена Христова Маринова 

 

13. Изпит за определяне на годишна оценка по Производствена практика ИУЧ Х клас –  

специалност:  

1.1 Дата на провеждане: 15.07.2022г. 

1.2 Начален час: 12.30 

1.3 Място на провеждане: кабинет 22 

1.6 Време и място за проверка на изпитните материали: 18.07.2022, учителска стая 

1.7 Срок за оповестяване на резултатите от изпита: 18.07.2022 въз основа на протокол за 

резултата от проведения изпит. 

 

Явяващи се ученици: 

1. Магдалена Христова Маринова 

 



14. Изпит за определяне на годишна оценка по Транспортна и складова техника ИУЧ Х 

клас   специалност: Спедиция транспортна и складова логистика 

1.1 Дата на провеждане: 6.07.2022г. 

1.2 Начален час: 12.30 

1.3 Място на провеждане: кабинет 22 

1.6 Време и място за проверка на изпитните материали: 8.07.2022, учителска стая 

1.7 Срок за оповестяване на резултатите от изпита: 8.07.2022 въз основа на протокол за 

резултата от проведения изпит. 

 

Явяващи се ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

 

15. Изпит за определяне на годишна оценка по Физическо възпитание и спорт ООП Х 

клас   специалност: Спедиция транспортна и складова логистика 

1.1 Дата на провеждане: 7.07.2022г. 

1.2 Начален час: 10.00 

1.3 Място на провеждане: физкултурен салон 

1.6 Време и място за проверка на изпитните материали: 8.07.2022, учителска стая 

1.7 Срок за оповестяване на резултатите от изпита: 8.07.2022 въз основа на протокол за 

резултата от проведения изпит. 

 

Явяващи се ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

 

Учениците се явяват не по-късно от 10 минути преди началото на изпита. Допускат се 

в изпитната зала след представяне и проверка на документ за самоличност. 

 

Препис от заповедта по отношение на  дата, място и начален час на изпита, както и срок и 

място на оповестяване на резултатите да изготви Гергана Петкова – технически секретар и да 

постави на информационното табло в ПДТГ и в сайта на ПДТГ,  три дни преди началото на 

сесията.  

Главен учител да проведе инструктаж на квесторите 20 минути преди провеждане на всеки 

изпит. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

С настоящата заповед да се запознаят упоменатите в нея лица за сведение и изпълнение.

  

 

 

ДИРЕКТОР НА  

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“:…………П…………. 

             /Лиляна Димитрова/ 


