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

       

З А П О В Е Д 

№ 192/28 октомври 2021 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.17, ал.7, т.1, ал.8 от Правилник за дейността на ПДТГ и 

предложение, вх.№ 309/28.10.2021 г. от ЗДУД  

О П Р Е Д Е Л Я М 

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка по учебните 

предмети от училищния учебен план на учениците в самостоятелна форма на обучение, 

редовна изпитна сесия 01 март – 30 април 2022 г. 

 

1. Изпит за определяне на годишна оценка по Български език и литература - ООП, Х 

клас, специалности: „Спедиция, транспортна и складова логистика” и „Бизнес 

администрация”  

1.1. Дата на провеждане: 02.03.2022 г. 

1.2. Начален час – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 
 

Явяващи се  ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

2. Катя Мирославова Каменова 

3. Магдалена Христова Маринова   
 

2. Изпит за определяне на годишна оценка по Изобразително изкуство - ООП, Х клас, 

(писмена и практическа част), специалности: „Спедиция, транспортна и складова 

логистика” и „Бизнес администрация”  

2.1. Дата на провеждане: 04.03.2022 г. 

2.2. Начален час на писмената част – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 

       Начален час на практическата част – 14.45; място на провеждане – каб. №22; 
 

Явяващи се  ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

2. Катя Мирославова Каменова 

3. Магдалена Христова Маринова 

 

3. Изпит за определяне на годишна оценка по Чужд език – английски език - ООП, Х 

клас (писмена и устна част), специалности: „Спедиция, транспортна и складова 

логистика” и „Бизнес администрация”  

3.1. Дата на провеждане: 07.03.2022 г. 

3.2. Начален час на писмената част – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 

       Начален час на устната част – 14.45; място на провеждане – каб. №22; 

 

Явяващи се  ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

2. Катя Мирославова Каменова 

3. Магдалена Христова Маринова 

 

4. Изпит за определяне на годишна оценка по Информационни технологии - ОПП, Х 

клас (писмена и практическа част), специалности: „Спедиция, транспортна и складова 

логистика” и „Бизнес администрация”  



 

4.1. Дата на провеждане: 08.03.2022 г. 

4.2. Начален час на писмената част – 11.00; място на провеждане – каб. №22; 

       Начален час на практическата част – 14.45; място на провеждане – каб. №25; 

 

Явяващи се  ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

2. Катя Мирославова Каменова 

3. Магдалена Христова Маринова 

 

5. Изпит за определяне на годишна оценка по Философия - ОПП, Х клас, специалности: 

„Спедиция, транспортна и складова логистика” и „Бизнес администрация”  

5.1. Дата на провеждане: 09.03.2022 г. 

5.2. Начален час на писмената част – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 

  

Явяващи се  ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

2. Катя Мирославова Каменова 

3. Магдалена Христова Маринова 

 

6. Изпит за определяне на годишна оценка по Биология и здравно образование - ОПП, Х 

клас, специалности: „Спедиция, транспортна и складова логистика” и „Бизнес 

администрация”  

6.1. Дата на провеждане: 10.03.2022 г. 

6.2. Начален час на писмената част – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 

  

Явяващи се  ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

2. Катя Мирославова Каменова 

3. Магдалена Христова Маринова 

 

7. Изпит за определяне на годишна оценка по Музика - ООП, Х клас, специалности: 

„Спедиция, транспортна и складова логистика” и „Бизнес администрация”  

7.1. Дата на провеждане: 11.03.2022 г. 

7.2.  Начален час на писмената част – 11.00; място на провеждане – каб. №22; 

        Начален час на практическата част – 14.45; място на провеждане – каб. №22; 

 

Явяващи се  ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

2. Катя Мирославова Каменова 

3. Магдалена Христова Маринова 

 

8. Изпит за определяне на годишна оценка по Чужд език – френски език - ООП, Х клас 

(писмена и устна част), специалности: „Спедиция, транспортна и складова логистика” 

и „Бизнес администрация”  

8.1. Дата на провеждане: 14.03.2022 г. 

8.2. Начален час на писмената част – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 

       Начален час на устната част – 14.45; място на провеждане – каб. №22; 

 

Явяващи се  ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

2. Катя Мирославова Каменова 

3. Магдалена Христова Маринова 

 



9. Изпит за определяне на годишна оценка по Математика - ООП, Х клас, 

специалности: „Спедиция, транспортна и складова логистика” и „Бизнес 

администрация”  

9.1. Дата на провеждане: 15.03.2022 г. 

9.2. Начален час на писмената част – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 

  

Явяващи се  ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

2. Катя Мирославова Каменова 

3. Магдалена Христова Маринова 

 

10. Изпит за определяне на годишна оценка по Химия и опазване на околната среда - 

ООП, Х клас, специалности: „Спедиция, транспортна и складова логистика” и „Бизнес 

администрация”  

10.1. Дата на провеждане: 16.03.2022 г. 

10.2. Начален час на писмената част – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 

  

Явяващи се  ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

2. Катя Мирославова Каменова 

3. Магдалена Христова Маринова 

 

11. Изпит за определяне на годишна оценка по Физика и астрономия - ООП, Х клас, 

специалности: „Спедиция, транспортна и складова логистика” и „Бизнес 

администрация”  

11.1. Дата на провеждане: 17.03.2022 г. 

11.2. Начален час на писмената част – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 

  

Явяващи се  ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

2. Катя Мирославова Каменова 

3. Магдалена Христова Маринова 

 

12. Изпит за определяне на годишна оценка по Физическо възпитание и спорт - ООП, Х 

клас, специалности: „Спедиция, транспортна и складова логистика” и „Бизнес 

администрация”  

12.1. Дата на провеждане: 18.03.2022 г. 

12.2. Начален час – 14.45;  място на провеждане – физкултурен салон; 

 

Явяващи се  ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

2. Катя Мирославова Каменова 

3. Магдалена Христова Маринова 

 

13. Изпит за определяне на годишна оценка по История и цивилизация - ООП, Х клас, 

специалности: „Спедиция, транспортна и складова логистика” и „Бизнес 

администрация”  

13.1. Дата на провеждане: 21.03.2022 г. 

13.2. Начален час – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 
 

Явяващи се  ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

2. Катя Мирославова Каменова 

3. Магдалена Христова Маринова 

 



14. Изпит за определяне на годишна оценка по География и икономика - ООП, Х клас, 

специалности: „Спедиция, транспортна и складова логистика” и „Бизнес 

администрация”  

14.1. Дата на провеждане: 22.03.2022 г. 

14.2. Начален час – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 
 

Явяващи се  ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

2. Катя Мирославова Каменова 

3. Магдалена Христова Маринова 

 

15. Изпит за определяне на годишна оценка по Икономика - ОПП, Х клас, 

специалности: „Спедиция, транспортна и складова логистика” и „Бизнес 

администрация”  

15.1. Дата на провеждане: 23.03.2022 г. 

15.2. Начален час – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 
 

Явяващи се  ученици: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

2. Катя Мирославова Каменова 

3. Магдалена Христова Маринова 

 

16. Изпит за определяне на годишна оценка по Обща икономическа теория - ОтПП, Х 

клас, специалност „Бизнес администрация”  

16.1. Дата на провеждане: 24.03.2022 г. 

16.2. Начален час – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 

 

Явяващи се  ученици: 

1. Катя Мирославова Каменова 

2. Магдалена Христова Маринова 

 

17. Изпит за определяне на годишна оценка по Електротехника - ОтПП, Х клас, 

специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика”  

17.1. Дата на провеждане: 24.03.2022 г. 

17.2. Начален час – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 

 

Явяващ се  ученик: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

 

18. Изпит за определяне на годишна оценка по Производствена практика - СПП, Х 

клас, специалност: „Бизнес администрация”  

18.1. Дата на провеждане: 25.03.2022 г. 

18.2. Начален час – 14.45;  място на провеждане – каб. №23; 
 

Явяващи се  ученици: 

1. Катя Мирославова Каменова 

2. Магдалена Христова Маринова 

 

19. Изпит за определяне на годишна оценка по Производствена практика - СПП, Х 

клас, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика” 

19.1. Дата на провеждане: 25.03.2022 г. 

19.2. Начален час – 11.00;  място на провеждане – каб. №24; 
 
 

Явяващ се  ученик: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

 



20. Изпит за определяне на годишна оценка по Транспортна и складова техника - СПП, 

Х клас, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика” 

20.1. Дата на провеждане: 28.03.2022 г. 

20.2. Начален час – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 
 
 

Явяващ се  ученик: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

 

21. Изпит за определяне на годишна оценка по Здравно образование - ДП, Х клас, 

специалност „Бизнес администрация”  

21.1. Дата на провеждане: 28.03.2022 г. 

21.2. Начален час – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 

 

Явяващи се  ученици: 

1. Катя Мирославова Каменова 

2. Магдалена Христова Маринова 

 

22. Изпит за определяне на годишна оценка по Бизнескомуникации в спедицията - 

СПП, Х клас, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика”  

22.1. Дата на провеждане: 29.03.2022 г. 

22.2. Начален час – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 

 

Явяващ се  ученик: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

 

23. Изпит за определяне на годишна оценка по Здравно образование - ДП, Х клас, 

специалност „Бизнес администрация”  

23.1. Дата на провеждане: 29.03.2022 г. 

23.2. Начален час – 15.00;  място на провеждане – каб. №22; 
 

Явяващи се  ученици: 

1. Катя Мирославова Каменова 

2. Магдалена Христова Маринова 

 

24. Изпит за определяне на годишна оценка по Счетоводство - ОтПП, Х клас, 

специалност „Бизнес администрация”  

24.1. Дата на провеждане: 30.03.2022 г. 

24.2. Начален час – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 

 

Явяващи се  ученици: 

1. Катя Мирославова Каменова 

2. Магдалена Христова Маринова 

 

25. Изпит за определяне на годишна оценка по Логистика - СПП, Х клас, специалност 

„Спедиция, транспортна и складова логистика”  

25.1. Дата на провеждане: 30.03.2022 г. 

25.2. Начален час – 11.00;  място на провеждане – каб. №22; 
 

Явяващ се  ученик: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

 

26. Изпит за определяне на годишна оценка по Учебна практика по: счетоводство - 

ОтПП, Х клас, специалност „Бизнес администрация”  

26.1. Дата на провеждане: 31.03.2022 г. 

26.2. Начален час – 14.45;  място на провеждане – каб. №23; 



 

Явяващи се  ученици: 

1. Катя Мирославова Каменова 

2. Магдалена Христова Маринова 

 

27. Изпит за определяне на годишна оценка по Логистика /автомобилен и железопътен 

транспорт/  - РПП, Х клас, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика” 

27.1. Дата на провеждане: 31.03.2022 г. 

27.2. Начален час – 11.00;  място на провеждане – каб.№22; 

 

Явяващ се  ученик: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

 

28. Изпит за определяне на годишна оценка по Логистика /морски и речен транспорт/  - 

РПП, Х клас, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика” 

28.1. Дата на провеждане: 05.04.2022 г. 

28.2. Начален час – 11.00;  място на провеждане – каб.№22; 

 

Явяващ се  ученик: 

1. Бранимир Тодоров Тодоров 

 

Учениците заемат местата си в изпитната зала не по-късно от 15 минути и не по 

рано от 30 минути от обявения начален час на изпита.  

Допускането на учениците в изпитната зала става след представяне и проверка 

на документ за самоличност. 

 

 

Заповедта да се публикува  на сайта на ПДТГ „Д. Хадживасилев” в срок до 01.11.2021 

година от Цветелин Борисов, председател на Постоянната комисия по ИКТ. 

 

  

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

изпълнение.  

 

 

 

 

      ДИРЕКТОР:        П 

ЛД/ГП             /Лиляна Димитрова/ 

 

 

 


