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

     

      

З А П О В Е Д 

№ 1672  /04 септември 2017 г. 

 

На основание чл. 258, ал.1 от ЗПУО, чл. 43а /3/ от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. 

за системата за оценяване, предложение вх. № 2324/04.09.2017 г. от Ангел Цветанов, 

ЗДАСД 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 812010 Организатор на туристическа агентска дейност, 

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

08.08.2017 г. от 9.00 ч. 

1.2. За професия код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес, специалност код 

3450501 Малък и среден бизнес – ІІ СПК – 08.09.2017 г. – от 9.00 ч. 

 

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

 

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

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

кабинет № 2 

2.2.За професия код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес, специалност код 

3450501 Малък и среден бизнес – ІІ СПК – кабинет № 2. 

 

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

 

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

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

 
 

 

 

№ Име, презиме, фамилия Работно място 

1. Виктор   Александров   Георгиев Редица А, място 1 

2. Славян Мирославов Първанов Редица А, място 2 

3. Венелина Рускова Йорданова Редица А, място 3 

4. Десислава   Пламенова   Милушева Редица А, място 4 
 

  

  

 

3.2.За професия код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес, специалност код 

3450501 Малък и среден бизнес – ІІ СПК 

  

№ Име, презиме, фамилия Работно място 

1. Лилия   Добромирова   Маринова Редица В, място 1 

 

  

 

 



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

професията  

-   на 12.09.2017 г. за професия „Организатор на туристическа агентска дейност” и 

професия  „Сътрудник в малък и среден бизнес”  

-  каб. № 32 – 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 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес, специалност код 

3450501 Малък и среден бизнес – ІІ СПК – 07.09.2017 г. – от 9.00 ч. 

 

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

6.1. За професия код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес, специалност код 

3450501 Малък и среден бизнес – ІІ СПК – кабинет № 25 

 

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

7.1. За професия код 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес, специалност код 

3450501 Малък и среден бизнес – ІІ СПК  
 

№ Име, презиме, фамилия Работно място 

1. Лилия   Добромирова   Маринова 1 

 

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

професията – в деня на приключване на изпита в каб. № 32 - чрез лично информиране 

на учениците от ЗДУД, въз основа на протокол за резултата от практически изпит/ н. н. 

3-80 

 

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

срок до 04.09.2017 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 

 

 

 
 

 


