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

      

                                  З А П О В Е Д                     ПРЕПИС! 

№1370/25 юни  2019 г. 

 

На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл.19, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредба № 12/01.09.2016 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. 36, ал. 1 от 

Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, чл. 16, ал. 1, от 

Правилник за дейността на ПДТГ, Индивидуален учебен план  за Павлина Генадиева Ганчева, 

утвърден със заповед №854/28.02.2019 г. на директора на ПДТГ, протоколи от проведени изпити, 

редовна сесия и предложение вх. №2714/25.06.2019 година от Юлия Величкова - ЗДУД  

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

ІІІ. РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ -  изпитна 

сесия - юли 2019 г., с ученик, обучаващ се в индивидуална форма на обучение, както следва: 

1. Поправителен изпит по Счетоводство на предприятието, ЗИП, ХІ клас, специалност „Малък и 

среден бизнес” 
1.1. Дата на провеждане: 08.07.2019 г. 

1.2. Начален час – 14.15;  място на провеждане – каб. № 22; 

1.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 12.07.2019 г., в каб. № 32 – чрез лично 

информиране на ученика от ЗДУД, въз основа на протокол за резултата от писмен, устен или 

практически изпит/ н. н. 3-80.   

Явяващ се ученик:   Павлина Генадиева Генчева 
 

2. Поправителен изпит по Български език и литература - ЗП, ХІ клас, специалност: „Малък и 

среден бизнес” 

 

2.1. Дата на провеждане: 09.07.2019 г. 

2.2. Начален час – 14.15;  място на провеждане – каб. № 22; 

2.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 12.07.2019 г., в каб. № 32 – чрез лично 

информиране на ученика от ЗДУД, въз основа на протокол за резултата от писмен, устен или 

практически изпит/ н. н. 3-80.   

Явяващ се ученик:  Павлина Генадиева Генчева 

3. Поправителен изпит по Философия  - ЗП, ХІ клас, специалност „Малък и среден бизнес” 
 

3.1. Дата на провеждане: 10.07.2019 г. 

3.2. Начален час – 14.15;  място на провеждане – каб. № 22; 

3.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 12.07.2019 г., в каб. № 32 – чрез лично 

информиране на ученика от ЗДУД, въз основа на протокол за резултата от писмен, устен или 

практически изпит/ н. н. 3-80.   

Явяващ се ученик:  Павлина Генадиева Генчева 

Ученичката се явява не по-късно от 10 минути преди началото на изпита. Допуска се в 

изпитната зала след представяне и проверка на документ за самоличност. 

 

       

ДИРЕКТОР: /П/ 

РИ/ИП                             /Р. Иванова/ 

 


