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

   

    ПРЕПИС! 

З А П О В Е Д 

№  638 /22 февруари 2021 г. 

 

 На основание чл.148, ал.2 и 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. 32, ал.1, т.1, ал.2 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване 

на резултатите от обучението на учениците, чл. 44, ал.3 от Правилник за дейността на ПДТГ, 

докладна записка, вх.№ 1191/22.02.2021 г. от ЗДУД и във връзка с подадени заявления от 

ученици, както следва:  

1. Георги Христов Димитров,  вх. №1999/06.07.2020 г. 

2. Румяна Иванова Василева, вх. №2318/08.09.2020 г. 

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

4. Христо Евелинов Кичков,  вх. №711/11.12.2020 г. 

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

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

Ред за организиране и провеждане на приравнителни изпити, както следва: 

 

І. Приравнителни изпити с ученици, обучаващи се в дневна форма на обучение, както 

следва: 

 

1. Приравнителен изпит за определяне на годишна оценка по Предприемачество – ОбПП 

за VІІІ клас, специалности „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и „Системно 

програмиране“:  

1.1. Дата на провеждане: 02.03.2021 г. 

1.2. Начален час – 09.40;  място на провеждане – каб. №22; 

1.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 04.03.2021 г., в каб. № 32 – чрез 

лично информиране на ученика от ЗДУД, въз основа на протокол с н. н. 3-80 -  за резултата от 

писмен, устен или практически изпит. 

Явяващи се ученици: 

1. Георги Христов Димитров 

2. Христо Евелинов Кичков 

 

2. Приравнителен изпит за определяне на годишна оценка по Увод в програмирането – 

ОтПП за VІІІ клас, специалност „Системно програмиране” 

2.1. Дата на провеждане: 04.03.2021 г. 

2.2. Начален час – 09.40;  място на провеждане – каб. №22; 

2.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 05.03.2021 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.  

Явяващи се ученици:     

1. Румяна Иванова Василева 

2. Христо Евелинов Кичков 

 

3. Приравнителен изпит за определяне на годишна оценка по Учебна практика по увод в 

програмирането   - ОтПП, VІІІ клас, специалност „Системно програмиране”: 

3.1. Дата на провеждане: 05.03.2021 г. 
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3.2. Начален час – 14.00;  място на провеждане – каб. №25; 

3.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 05.03.2021 г., в каб. № 32 – чрез 

лично информиране на ученика от ЗДУД, въз основа на протокол с н. н. 3-80 -  за резултата от 

писмен, устен или практически изпит. 

Явяващ се ученик:    Христо Евелинов Кичков 

 

4. Приравнителен изпит за определяне на годишна оценка по Информационни 

технологии – ООП (писмена и практическа част) за VІІІ клас, специалност „Системно 

програмиране“: 

4.1. Дата на провеждане: 05.03.2021 г. 

4.2. Начален час на писмената част – 10.45;  място на провеждане – каб. №22; 

       Начален час на практическата част – 14.00;  място на провеждане – каб. №25; 

4.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 05.03.2021 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:  Румяна Иванова Василева 

 

5. Приравнителен изпит за определяне на срочна оценка за І учебен срок по Графичен 

дизайн – ДП за VІІІ клас, специалност „Системно програмиране” 

5.1. Дата на провеждане: 09.03.2021 г. 

5.2. Начален час – 09.40;  място на провеждане – каб. №22; 

5.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 10.03.2021 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:    Христо Евелинов Кичков 

 

6. Приравнителен изпит за определяне на годишна оценка по Техническо чертане - 

ОтПП, VІІІ клас, за специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“:  

6.1. Дата на провеждане: 11.03.2021 г. 

6.2. Начален час на писмената част – 09.40;  място на провеждане – каб. №22; 

       Начален час на практическата част – 14.40;  място на провеждане – каб. №22; 

6.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 11.03.2021 г., в каб. № 32 – чрез 

лично информиране на ученика от ЗДУД, въз основа на протокол с н. н. 3-80 -  за резултата от 

писмен, устен или практически изпит. 

Явяващ се ученик:   Георги Христов Димитров 

 

ІІ. Приравнителни изпити с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, 

както следва: 

 

1. Приравнителен изпит за определяне на годишна оценка по Философия – ООП за VІІІ 

клас, специалност „Бизнес администрация“:  

1.1. Дата на провеждане: 01.03.2021 г. 

1.2. Начален час – 12.00;  място на провеждане – каб. №22; 

1.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 04.03.2021 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.  

Явяващи се ученици:    

1. Катя Мирославова Каменова 

2. Магдалена Христова Маринова 

 

2. Приравнителен изпит за определяне на годишна оценка по Предприемачество – ОбПП 

за VІІІ клас, специалност „Бизнес администрация“:  

2.1. Дата на провеждане: 02.03.2021 г. 

 2.2. Начален час – 09.40;  място на провеждане – каб. №22; 
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  2.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 04.03.2021 г., в каб. № 32 – чрез 

лично информиране на ученика от ЗДУД, въз основа на протокол с н. н. 3-80 -  за резултата от 

писмен, устен или практически изпит. 

Явяващ се ученик:   Катя Мирославова Каменова 

 

3. Приравнителен изпит за определяне на годишна оценка по Учебна практика по 

Икономическа информатика - ОтПП, VІІІ клас, специалност „Бизнес администрация“:  

3.1. Дата на провеждане: 04.03.2021 г. 

3.2. Начален час – 14.40;  място на провеждане – каб. №25; 

3.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 04.03.2021 г., в каб. № 32 – чрез 

лично информиране на ученика от ЗДУД, въз основа на протокол с н. н. 3-80 -  за резултата от 

писмен, устен или практически изпит. 

Явяващи се ученици:    

1. Катя Мирославова Каменова 

2. Магдалена Христова Маринова 

 

4. Приравнителен изпит за определяне на годишна оценка по Информационни 

технологии – ООП (писмена и практическа част) за VІІІ клас, специалност „Бизнес 

администрация“:  

4.1. Дата на провеждане: 05.03.2021 г. 

4.2. Начален час на писмената част – 10.45;  място на провеждане – каб. №22; 

       Начален час на практическата част – 14.00;  място на провеждане – каб. №25; 

4.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 05.03.2021 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:   Катя Мирославова Каменова 

 

5. Приравнителен изпит за определяне на годишна оценка по Чужд език - Английски 

език - ЗП, VІІІ клас (писмена и устна част) за специалност „Бизнес администрация“:  

5.1. Дата на провеждане: 09.03.2021 г. 

5.2. Начален час на писмената част – 09.40 ч.;  място на провеждане – каб. №22; 

    Начален час на устната част – 14.40 ч.; място на  провеждане  -  каб. №22; 

5.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 09.03.2021 г., в каб. № 32 – чрез 

лично информиране на ученика от ЗДУД, въз основа на протокол с н. н. 3-80 -  за резултата от 

писмен, устен или практически изпит. 

Явяващи се ученици:    

1. Катя Мирославова Каменова 

2. Магдалена Христова Маринова 

 

 

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. 

 

 Изпитите се провеждат при спазване на следните противоепидемични мерки от всички 

участници: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция 

от най-малко 1,5 м. и недопускане до участие лица с прояви на остри респираторни болести 

(повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или 

загуба на вкуса и други). 

 

 

 

      ДИРЕКТОР:         /П/ 

РИ/МН              /Р. Иванова/ 

 


