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

  

ПРЕПИС!   

З А П О В Е Д 

№  1028 /29 март  2017 г. 

 

На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО, предложение на педагогическия съвет – Протокол 

№ 12/28.03.2017 г., Заповед №1020 /28.03.2017 г. на директора на ПДТГ, предложение вх.№ 

963/29.03.2017 г. от Т.Иванова, ЗДУД и подадено заявление от Елица Свиленова Димитрова 

– вх. № 948/28.03.2017 г. 

Д О П Ъ Л В А М 

Заповед № 890/28 февруари 2017 година, както следва: 

59. Изпит за определяне на годишна оценка по Макроикономика, Х клас, специалност: 

„Икономическа информатика” и „Икономика и мениджмънт” 
Явяващи се ученици: 

1. Димитър Емилов Дамянов 

2. Елица Свиленова Димитрова 

 

62. Изпит за определяне на годишна оценка по Химия и опазване на околната среда, Х 

клас, специалности: „Икономическа информатика” и „Икономика и мениджмънт” 
Явяващи се ученици: 

1. Димитър Емилов Дамянов 

2. Елица Свиленова Димитрова 

 

68. Изпит за определяне на годишна оценка по Учебна практика – Счетоводство на 

предприятието, Х клас, специалност: „Икономическа информатика” и „Икономика и 

мениджмънт” 
Явяващи се ученици: 

1. Димитър Емилов Дамянов 

2. Елица Свиленова Димитрова 

 

72. Изпит за определяне на годишна оценка по Етика и право, Х клас, специалност: 

„Икономическа информатика” и „Икономика и мениджмънт” 
Явяващи се ученици: 

1. Димитър Емилов Дамянов 

2. Елица Свиленова Димитрова 
 

93. Изпит за определяне на годишна оценка по Учебна практика – Икономика на 

предприятието, Х клас, специалност „Икономика и мениджмънт” 

 93.1. Дата на провеждане: 07. 04. 2017 г. 

93.2. Начален час – 14.00;  място на провеждане – каб.; 

 93.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 07.04.2017 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: 

1. Елица Свиленова Димитрова 

 

94. Изпит за определяне на годишна оценка по География и икономика, Х клас, 

специалност: „Икономика и мениджмънт” 
94.1. Дата на провеждане: 10. 04. 2017 г. 

94.2. Начален час – 14.00;  място на провеждане – каб. 20; 



94.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 18.04.2017 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: 

1. Елица Свиленова Димитрова 

 

95. Изпит за определяне на годишна оценка по Право, Х клас, специалност: 

„Икономика и мениджмънт” 
95.1. Дата на провеждане: 11. 04. 2017 г. 

95.2. Начален час – 14.45;  място на провеждане – каб. 20; 

95.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 18.04.2017 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: 

1. Елица Свиленова Димитрова 

 

96. Изпит за определяне на годишна оценка по Математика, Х клас, специалност 

„Икономика и мениджмънт” 
96.1. Дата на провеждане: 12. 04. 2017 г. 

96.2. Начален час – 14.45;  място на провеждане – каб. 20; 

96.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 18.04.2017 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: 

1. Елица Свиленова  Димитрова 

 

97. Изпит за определяне на годишна оценка по Физика и астрономия, Х клас, 

специалност „Икономика и мениджмънт” 
97.1. Дата на провеждане: 18. 04. 2017 г. 

97.2. Начален час – 15.00;  място на провеждане – каб. 20; 

  97.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 20.04.2017 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: 

1. Елица  Свиленова  Димитрова 

 

98. Изпит за определяне на годишна оценка по Първи чужд език – английски език 

(писмена и устна част), Х клас, специалност „Икономика и мениджмънт” 
98.1. Дата на провеждане: 19. 04. 2017 г. 

98.2. Начален час на писмената част – 11.00;  място на провеждане – каб. 19; 

 Начален час на устната част – 14.00; място на провеждане – каб. 19; 

  98.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 21.04.2017 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: 

2. Елица  Свиленова  Димитрова 

 

99. Изпит за определяне на годишна оценка по История и цивилизация, Х клас, 

специалност „Икономика и мениджмънт” 
99.1. Дата на провеждане: 20. 04. 2017 г. 

99.2. Начален час – 15.00;  място на провеждане – каб. 20; 

99.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 24.04.2017 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: 

1. Елица Свиленова  Димитрова 



 

 

100. Изпит за определяне на годишна оценка по Физическо възпитание и спорт, Х клас, 

специалност: „Икономика и мениджмънт” 
100.1. Дата на провеждане: 21. 04. 2017 г. 

100.2. Начален час – 13.45;  място на провеждане – физкултурен салон; 

100.5. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 21.04.2017 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: 

1. Елица Свиленова Димитрова 

 

101. Изпит за определяне на годишна оценка по Биология и здравно образование, Х 

клас, специалност „Икономика и мениджмънт” 
101.1. Дата на провеждане: 24. 04. 2017 г. 

101.2. Начален час – 15.00;  място на провеждане – каб. 20; 

101.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 25.04.2017 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: 

1. Елица Свиленова Димитрова 

 

102. Изпит за определяне на годишна оценка по Втори чужд език –немски език 

(писмена и устна част), Х клас, специалност: „Икономика и мениджмънт” 
102.1. Дата на провеждане: 25. 04. 2017 г. 

102.2. Начален час на писмената част – 12.15;  място на провеждане – каб. 19; 

Начален час на устната част – 15.15; място на провеждане – каб. 19; 

102.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 27.04.2017 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: 

1. Елица Свиленова Димитрова 

 

103. Изпит за определяне на годишна оценка по Български език и литература, Х клас, 

специалност „Икономика и мениджмънт” 
 103.1. Дата на провеждане: 26. 04. 2017 г. 

103.2. Начален час – 14.00;  място на провеждане – каб. 20; 

103.7.Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: до 28.04.2017 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: 

1. Елица Свиленова Димитрова 

 

104. Изпит за определяне на годишна оценка по Икономика на предприятието, Х 

клас, специалност „Икономика и мениджмънт” 
 104.1. Дата на провеждане: 27. 04. 2017 г. 

104.2. Начален час – 15.00;  място на провеждане – каб. 20; 

 104.7.Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: до 28.04.2017 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: 

1. Елица Свиленова Димитрова 

 

105. Изпит за определяне на годишна оценка по Счетоводство на предприятието, Х 

клас, специалност: „Икономика и мениджмънт 
105.1. Дата на провеждане: 28. 04. 2017 г. 



105.2. Начален час – 14.00;  място на провеждане – каб. 20; 

105.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 02.05.2017 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: 

1. Елица Свиленова Димитрова 

 

106. Изпит за определяне на годишна оценка по Информационни технологии (писмена 

и практическа част), Х клас, специалност: „Икономика и мениджмънт” 
106.1. Дата на провеждане: 02. 05. 2017 г. 

106.2. Начален час на писмената част – 12.15;  място на провеждане – каб. 19; 

 Начален час на практическата част – 15.15; място на провеждане – каб. 26; 

106.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 03.05.2017 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: 

1. Елица Свиленов Димитров 

 

 

 

      ДИРЕКТОР:  /П/ 

РИ/МН              /Р. Иванова/ 

 

 

 

 


