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

     

     ПРЕПИС! 

З А П О В Е Д 

№ 1729  /05 септември 2018 г. 

 

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

12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти, чл. 43а /3/ от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за 

системата за оценяване, предложение вх. № 3184/05.09.2018 г. от Юлия Величкова, 

ЗДУД и председател на комисията по подготовка и организиране на ДИ за СПК 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

1.Дата и начален час на Държавния изпит по теория на професията: 

1.1. За професия код 482010 Икономист – информатик, специалност код 4820101 

Икономическа информатика – ІІІ СПК - 11.09.2018 г. от 09.00 ч. 

1.2. За професия код 812010 Организатор на туристическа агентска дейност, 

специалност код 8120101 Организация на туризма и свободното време – ІІІ СПК - 

11.09.2018 г. от 09.00 ч. 

1.3. За професия код 482020 Оператор информационно осигуряване, специалност код 

0820201 Икономическо информационно осигуряване – ІІ СПК – 11.09.2018 г. – от 

09.00 ч. 

 

2.  Място на провеждане на Държавния изпит по теория на професията: 

2.1. За професия код 482010  Икономист – информатик, специалност код 4820101 

Икономическа информатика - ІІІ СПК – кабинет 23 

2.2. За професия код 812010 Организатор на туристическа агентска дейност, 

специалност код 8120101 Организация на туризма и свободното време – ІІІ СПК – 

кабинет № 19; 

2.3. За професия код 482020 Оператор информационно осигуряване, специалност код 

4820201 Икономическо информационно осигуряване – ІІ СПК – кабинет №23. 

 

3. Работно място на всеки ученик по теория на професията: 

 

3.1. За професия код 482010  Икономист – информатик, специалност код 4820101 

Икономическа информатика - ІІІ СПК – кабинет №23: 

 

№ Име, презиме, фамилия 

 

Работно място 

1. Александър Иванов Дамянов 1 

2. Ана Валентинова Русанова  2 

3. Даниела Миленова Евгениева 3 

4. Матей Йосифов Йонков 4 

5. Деница Йорданова Борисова 5 

6.  Симона Цветанова Цветанова 6 

 

3.2. За професия код 812010 Организатор на туристическа агентска дейност, 

специалност код 8120101 Организация на туризма и свободното време – ІІІ СПК – 

кабинет № 19: 



 

№ Име, презиме, фамилия 

 

Работно място 

1. Елица Радославова Радославова Редица А, място 1 

2. Лора Димитрова Пенкова Редица А, място 2 

3. Габриела Илиева Александрова Редица А, място 3 

4. Константин Георгиев Заманчев Редица В, място 1 

5. Михаел Илиев Иванов Редица В, място 2 

 

3.3. За професия код 482020 Оператор информационно осигуряване, специалност код 

4820201 Икономическо информационно осигуряване – ІІ СПК – кабинет №23: 

 

№ Име, презиме, фамилия 

 

Работно място 

1. Айза Беханова Рамаданова 7 

 

 

4.Срок и място за оповестяване на резултатите от Държавния изпит по теория на 

професията  

      -     на 12.09.2018 г. за всички професии  

      -   каб. № 33 – чрез лично информиране на учениците от ЗДУД, въз основа на 

протокол за резултата от писмен изпит / н. н. 3-80. 

 

5. Дата и начален час на Държавния изпит по практика на професията: 

5.1.За професия код 482010 Икономист – информатик, специалност код 4820101 

Икономическа информатика – ІІІ СПК – 10.09.2018 г. от 09.30 ч. 

5.2.За професия код 812010 Организатор на туристическа агентска дейност, 

специалност код 8120101 Организация на туризма и свободното време – ІІІ СПК 

– 10.09.2018 г. от 09.30 ч.  

 

6.Място на провеждане на Държавния изпит по практика на професията: 

 

6.1. За професия код 482010  Икономист – информатик, специалност код 4820101 

Икономическа информатика - ІІІ СПК – кабинет № 25; 

 

6.2. За професия код 812010 Организатор на туристическа агентска дейност, 

специалност код 8120101 Организация на туризма и свободното време – ІІІ СПК – 

кабинет № 24. 

 

7.Работно място на всеки ученик по практика на професията: 

 

7.1. За професия код 482010  Икономист – информатик, специалност код 4820101 

Икономическа информатика - ІІІ СПК – кабинет № 25: 

 

№ Име, презиме, фамилия Работно 

място 
1. Симона Цветанова Цветанова 1 

 



7.2. За професия код 812010 Организатор на туристическа агентска дейност, 

специалност код 8120101 Организация на туризма и свободното време – ІІІ СПК – 

кабинет № 24: 

 

№ Име, презиме, фамилия 

 

Работно място 

1. Лора Димитрова Пенкова 1 

2. Габриела Илиева Александрова 2 

 

8.Срок и място за оповестяване на резултатите от Държавния изпит по 

практика  на професията – в деня на приключване на изпита, в каб. № 33 - чрез 

лично информиране на учениците от ЗДУД, въз основа на протокол за резултата 

от практически изпит/ н. н. 3-80. 

 

Зрелостниците заемат местата си в определените зали не по късно от 30 минути 

преди началото на съответния изпит. 

 

Препис от заповедта да се постави от техническият секретар – Марияна Ненкова в 

срок до 05.09.2018 г. на информационното табло и публикува в сайта на ПДТГ. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

      Със заповедта да се запознаят членовете на комисиите по провеждане на 

държавните изпити. 

  

 

 

 

       ДИРЕКТОР:    /П/ 

         /Р. Иванова/  

РИ/МН 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


