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

       

З А П О В Е Д 

№  1622/01 август 2017 г. 

 

 

 На основание чл.148, ал.2 и чл.258, ал.1 от ЗПУО,  чл. 26, ал.1, т.1 от 

Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване, чл. 44, ал.3 от Правилник 

за дейността на ПДТГ и предложение, вх.№ 2141/01.08.2017 г. от ЗДУД във връзка 

със заповед № 1503/03 юли 2017 г.  и заповед № 1551/10 юли 2017 на директора на 

ПДТГ 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

Ред за организация и провеждане на приравнителни изпити за определяне на 

годишна оценка, както следва: 

1. Втори чужд език – немски език - ЗП (писмена и устна част), ІХ клас, специалност: 

„Малък и среден бизнес” 

1.1. Дата на провеждане: 22. 08. 2017 г. 

1.2. Начален час на писмената част – 10.00;  място на провеждане – каб. № 20; 

 Начален час на устната част – 13.30; място на провеждане – каб. № 20; 

1.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 23.08.2017 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. Ивелина Красимирова Иванова 

2. Микроикономика - ЗПП, ІХ клас, специалност: „Малък и среден бизнес” 

2.1. Дата на провеждане: 23. 08. 2017 г. 

2.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № № 20; 

2.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 29.08.2017 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 
 

 

Явяващи се ученици: 

1. Кристина Тодорова Бозатова 

 

3. Право - ЗПП, ІХ клас, специалност: „ Малък и среден бизнес” 

3.1. Дата на провеждане: 24. 08. 2017 г. 

3.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 20; 

3.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 29.08.2017 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 
 

 

Явяващи се ученици: 

1. Ивелина Красимирова Иванова 

2. Кристина Тодорова Бозатова 

4. Учебна практика – Компютърен машинопис - ЗПП, ІХ клас, специалност: „Малък 

и среден бизнес” 

4.1. Дата на провеждане: 28. 08. 2017 г. 

4.2. Начален час – 14.00;  място на провеждане – каб. № 18юг; 

4.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2017 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 



 

Явяващи се ученици: 

1. Ивелина Красимирова Иванова 

2. Кристина Тодорова Бозатова 

 

 Явяване на учениците в изпитната зала – не по-късно от 10 минути преди 

началото на всеки изпит. 

 

 

      ДИРЕКТОР:              /П/ 

РИ/МН              /Р. Иванова/ 

 


