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

З А П О В Е Д
№ 1458 /31 юли 2019 г.

На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл.19, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредба № 12/01.09.2016 г.
за  статута  и професионалното  развитие  на  учителите,  директорите  и  другите  педагогически
специалисти, чл.  29б,  чл.  29в   и  чл.  29г  от  Наредба  № 3  от  15.04.2003 г.  за  системата  на
оценяване, чл. 17 от Правилник за дейността на ПДТГ и предложение вх. № 2923 /31.07.2019
година от Юлия Величкова - ЗДУД 

О П Р Е Д Е Л Я М

І. Ред за организиране и провеждане на изпитите за поправителна изпитна сесия - август
2019 г., с ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, както следва:

1.  Поправителен  изпит  по  Физика  и  астрономия  -  ЗП,  Х  клас,  специалности:
„Организация на туризма и свободното време”,  „Малък и среден бизнес”

1.1. Дата на провеждане: 06.08.2019 г.
1.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. №22;
1.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 22.08.2019 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
2. Росица Викториева Стоянова
3. Дида Найденова Иванова

2. Поправителен изпит по ІІ чужд език – немски език - ЗП, Х клас (писмена и устна част),
специалности:  „Организация  на  туризма  и  свободното  време”,  „Икономика  и
мениджмънт”, „Малък и среден бизнес”

2.1. Дата на провеждане: 07.08.2019 г.
2.2. Начален час на писмената част – 10.00;  място на провеждане – каб. №22;
        Начален час на устната част – 13.10; място на провеждане – каб. № 22;
2.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 22.08.2019 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
2. Елица Свиленова Димитрова
3. Росица Викториева Стоянова
4. Дида Найденова Иванова

3.  Поправителен изпит  по Счетоводство и отчетност в туризма,  ХІ клас,  специалност:
„Организация на туризма и свободното време”
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3.1. Дата на провеждане: 07.08.2019 г.
3.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
3.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 22.08.2019 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. Генчо Емилов Генчев
2. Димитър Свиленов Димитров

4.  Поправителен  изпит  по  Икономика  -  ЗПП,  Х  клас,  специалност:  „Организация  на
туризма и свободното време”

4.1. Дата на провеждане: 08.08.2019 г.
4.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
4.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 22.08.2019 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. Кристина Тодорова Бозатова

5. Поправителен изпит по Обща теория на счетоводството - ЗПП, Х клас, специалност:
„Малък и среден бизнес”

5.1. Дата на провеждане: 08.08.2019 г.
5.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
5.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 22.08.2019 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. Росица Викториева Стоянова
2. Дида Найденова Иванова

6. Поправителен изпит по Предприемачество - ЗПП, ХІ клас, специалност: „Организация
на туризма и свободното време”

6.1. Дата на провеждане: 08.08.2019 г.
6.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
6.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 22.08.2019 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. Генчо Емилов Генчев

2. Димитър Свиленов Димитров

7.  Поправителен  изпит  по  Маркетинг  в  туризма  -  ЗПП,  ХІ  клас,  специалност:
„Организация на туризма и свободното време”

7.1. Дата на провеждане: 09.08.2019 г.
7.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. №22;
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7.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 23.08.2019 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. Генчо Емилов Генчев
2. Димитър Свиленов Димитров

8. Поправителен изпит по Специализирани видове туризъм - ЗПП, Х клас, специалност:
„Организация на туризма и свободното време”

8.1. Дата на провеждане: 09.08.2019 г.
8.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
8.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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. Кристина Тодорова Бозатова

9.  Поправителен  изпит  по  Здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  -  ЗПП,  Х  клас,
специалност: „Организация на туризма и свободното време”

9.1. Дата на провеждане: 12.08.2019 г.
9.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
9.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 22.08.2019 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. Кристина Тодорова Бозатова

10. Поправителен изпит по Бизнес комуникации- ЗПП, Х клас, специалност: „Малък и
среден бизнес”

10.1. Дата на провеждане: 12.08.2019 г.
10.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. №22;
10.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 22.08.2019 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. Росица Викториева Стоянова
2. Дида Найденова Иванова

11. Поправителен изпит по Биология и здравно образование - ЗП , Х клас, специалности:
„Организация на туризма и свободното време” , „Малък и среден бизнес”

11.1. Дата на провеждане: 13.08.2019 г.
11.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
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11.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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
2. Росица Викториева Стоянова
3. Дида Найденова Иванова

12.  Поправителен изпит по Професионална етика и туристическо поведение -  ЗПП, ХІ
клас, специалност: „Организация на туризма и свободното време”

12.1. Дата на провеждане: 13.08.2019 г.
12.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
12.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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. Димитър Свиленов Димитров

13. Поправителен изпит по Математика - ЗП, Х клас, специалности: „Организация на 
туризма и свободното време”, „Икономика и мениджмънт”, „Малък и среден бизнес”

13.1. Дата на провеждане: 14.08.2019 г.
13.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
13.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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
2. Елица Свиленова Димитрова
3. Росица Викториева Стоянова
4. Дида Найденова Иванова

14. Поправителен изпит по Транспорт и туристическа агентска дейност - ЗПП, ХІ клас,
специалност: „Организация на туризма и свободното време”

14.1. Дата на провеждане: 14.08.2019 г.
14.2. Начален час  – 10.00;  място на провеждане – каб. №22;
14.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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. Генчо Емилов Генчев

2. Димитър Свиленов Димитров

15. Поправителен изпит  по Информационни системи - ЗПП, Х клас, специалност: „Малък 
и среден бизнес”

15.1. Дата на провеждане: 15.08.2019 г.
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15.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 23;
15.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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. Росица Викториева Стоянова
2. Дида Найденова Иванова

16. Поправителен изпит по Охранителни мерки и безопасност - ЗПП, ХІ клас, специалност:
„Организация на туризма и свободното време”

16.1. Дата на провеждане: 15.08.2019 г.
16.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
16.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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. Генчо Емилов Генчев

17. Поправителен изпит по Предприемачество - ЗИП, ХІ клас, специалност: „Организация
на туризма и свободното време”

17.1. Дата на провеждане: 15.08.2019 г.
17.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
17.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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. Димитър Свиленов Димитров

18.  Поправителен  изпит  по  Организация  и  функциониране  на  кухнята,  ресторанта  и
хотела - ЗПП, Х клас, специалност: „Организация на туризма и свободното време”

18.1. Дата на провеждане: 15.08.2019 г.
18.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. №22;
18.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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. Кристина Тодорова Бозатова

19.  Поправителен  изпит  по  География  и  икономика  -  ЗП,  Х  клас,  специалности:
„Организация на туризма и свободното време”, „Малък и среден бизнес”

19.1. Дата на провеждане: 16.08.2019 г.
19.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
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19.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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
2. Росица Викториева Стоянова
3. Дида Найденова Иванова

20.  Поправителен  изпит  по  Туристически  ресурси  на  България-  ЗПП,  ХІ  клас,
специалност: „Организация на туризма и свободното време”

20.1. Дата на провеждане: 16.08.2019 г.
20.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
20.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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. Генчо Емилов Генчев
2. Димитър Свиленов Димитров

21.  Поправителен изпит  по Български  език и литература -  ЗП,  Х клас,  специалности:
„Организация на туризма и свободното време” , „Малък и среден бизнес”

21.1. Дата на провеждане: 19.08.2019 г.
21.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
21.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 30.08.2019 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
2.Росица Викториева Стоянова
3.Дида Найденова Иванова

22.  Поправителен  изпит  по  Български  език  и  литература  -  ЗП,  ХІ  клас,  специалност
„Организация на туризма и свободното време”, 

22.1. Дата на провеждане: 19.08.2019 г.
22.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
22.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 30.08.2019 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. Генчо Емилов Генчев

2. Димитър Свиленов Димитров

23.  Поправителен  изпит  по  История  и  цивилизация  -  ЗП,  ХІ  клас,  специалност:
„Организация на туризма и свободното време”

23.1. Дата на провеждане: 20.08.2019 г.
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23.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
23.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 30.08.2019 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. Димитър Свиленов Димитров

24.  Поправителен  изпит  по  Химия  и  опазване  на  околната  среда  -  ЗП,  Х  клас,
специалности: „Организация на туризма и свободното време”, „Малък и среден бизнес”

24.1. Дата на провеждане: 20.08.2019 г.
24.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
24.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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
2. Росица Викториева Стоянова
3. Дида Найденова Иванова

25.  Поправителен  изпит  по  История  и  цивилизация  -  ЗП,  Х  клас,  специалности:
„Организация на туризма и свободното време” , „Икономика и мениджмънт”, „Малък и
среден бизнес” 

25.1. Дата на провеждане: 21.08.2019 г.
25.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
25.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 30.08.2019 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
2. Елица Свиленова Димитрова
3. Росица Викториева Стоянова
4. Дида Найденова Иванова

26.Поправителен изпит по Български език и литература - ЗИП, ХІ клас, специалност: 
„Организация на туризма и свободното време” и „Икономическо информационно 
осигуряване“

26.1. Дата на провеждане: 21.08.2019 г.
26.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
26.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 30.08.2019 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. Генчо Емилов Генчев
2. Димитър Свиленов Димитров
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3. Милен Петров Петров

27.  Поправителен  изпит  по  Философия  -  ЗП,  ХІ  клас,  специалност:  „Организация  на
туризма и свободното време”

27.1. Дата на провеждане: 22.08.2019 г.
27.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
27.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 30.08.2019 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. Генчо Емилов Генчев

28.  Поправителен  изпит  по  Икономическа  информатика -  ЗПП,  ХІ  клас,  специалност:
„Икономическо информационно осигуряване”

28.1. Дата на провеждане: 22.08.2019 г.
28.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
28.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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. Милен Петров Петров

29. Поправителен изпит по Физическо възпитание и спорт - ЗП, Х клас, специалности:
„Организация на туризма и свободното време”, „Малък и среден бизнес”

29.1. Дата на провеждане: 22.08.2019 г.
29.2. Начален час – 13.30;  място на провеждане – физкултурен салон;
25.5. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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
2. Росица Викториева Стоянова
3. Дида Найденова Иванова

30. Поправителен изпит по Етика и право - ЗП, Х клас, специалности: „Организация на
туризма и свободното време”, „Малък и среден бизнес”

30.1. Дата на провеждане: 23.08.2019 г.
30.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
30.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 30.08.2019 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
2. Росица Викториева Стоянова
3. Дида Найденова Иванова
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31. Поправителен изпит по Икономика на предприятието - ЗИП, ХІ клас, специалност:
„Икономическо информационно осигуряване”

31.1. Дата на провеждане: 26.08.2019 г.
31.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
31.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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. Милен Петров Петров

32. Поправителен изпит по Икономика - ЗИП, ХІ клас,  специалност: „Организация на
туризма и свободното време”

32.1. Дата на провеждане: 26.08.2019 г.
32.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 22;
32.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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. Димитър Свиленов Димитров 

33. Поправителен изпит по Право - ЗПП, Х клас, специалност: „Малък и среден бизнес”

33.1. Дата на провеждане: 26.08.2019 г.
33.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. №22;
33.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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. Росица Викториева Стоянова
2. Дида Найденова Иванова

34. Поправителен изпит по Учебна практика – Организация и функциониране на кухнята,
ресторанта и хотела - ЗПП, Х клас, специалност: „Организация на туризма и свободното
време”
34.1. Дата на провеждане: 27.08.2019 г.
34.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 24;
34.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 27.08.2019 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. Кристина Тодорова Бозатова

35.  Поправителен  изпит  по  Учебна  практика  –  Транспорт  и  туристическа  агентска
дейност” - ЗПП, ХІ клас, специалност: „Организация на туризма и свободното време”

35.1. Дата на провеждане: 27.08.2019 г.
35.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 24;
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35.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 27.08.2019 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. Генчо Емилов Генчев

36. Поправителен изпит по Макроикономика - ЗПП, Х клас, специалности: „Икономика и
мениджмънт”, „Малък и среден бизнес”

36.1. Дата на провеждане: 27.08.2019 г.
36.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. №22;
36.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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. Елица Свиленова Димитрова 
2. Росица Викториева Стоянова
3. Дида Найденова Иванова

37.Поправителен  изпит  по  Производствена  практика  -  ЗПП,  Х  клас,  специалност:
„Организация на туризма и свободното време”

37.1. Дата на провеждане: 28.08.2019 г.
37.2. Начален час – 14.00;  място на провеждане – каб. № 24;
37.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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. Кристина Тодорова Бозатова

38.  Поправителен  изпит  по  Производствена  практика  -  ЗПП,  ХІ  клас,  специалност:
„Организация на туризма и свободното време”

38.1. Дата на провеждане: 28.08.2019 г.
38.2. Начален час – 14.00;  място на провеждане – каб. № 24;
38.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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. Генчо Емилов Генчев

39. Поправителен изпит по Учебна практика – Работа с компютър в предприятието - ЗПП,
Х клас, специалност: „Малък и среден бизнес”

39.1. Дата на провеждане: 28.08.2019 г.
39.2. Начален час – 14.00;  място на провеждане – каб. №24
39.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.08.2019 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.  
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Явяващи се ученици:
1. Росица Викториева Стоянова
2. Дида Найденова Иванова

40.  Поправителен изпит по Чужд език по професията – английски език -  ЗПП, Х клас
(писмена  и  практическа  част),  специалност:  „Организация  на  туризма  и  свободното
време”

40.1. Дата на провеждане: 29.08.2019 г.
40.2. Начален час на писмената част – 13.30;  място на провеждане – каб. №22;
         Начален час на устната част – 16.40; място на провеждане – каб. № 22;
40.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 30.08.2019 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. Кристина Тодорова Бозатова

41. Поправителен изпит по І чужд език – английски език - ЗП, ХІ клас  (писмена и устна
част), специалност: „Организация на туризма и свободното време”

41.1. Дата на провеждане: 30.08.2019 г.
41.2. Начален час на писмената част – 10.00;  място на провеждане – каб. №22;
        Начален час на устната част – 13.10; място на провеждане – каб. № 22;
41.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 30.08.2019 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. Генчо Емилов Генчев
2. Димитър Свиленов Димитров

42. Поправителен изпит по Учебна практика – Счетоводство - ЗПП, Х клас, специалност:
„Малък и среден бизнес”

42.1. Дата на провеждане: 30.08.2019 г.
42.2. Начален час – 10.00;  място на провеждане – каб. № 23;
42.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 30.08.2019 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. Росица Викториева Стоянова
2. Дида Найденова Иванова

43. Поправителен изпит по І чужд език – английски език - ЗП, Х клас (писмена и устна
част),  специалности:  „Организация  на  туризма  и  свободното  време”,  „Икономика  и
мениджмънт”, „Малък и среден бизнес”,

43.1. Дата на провеждане: 30.08.2019 г.
43.2. Начален час на писмената част – 10.00;  място на провеждане – каб. №22;
         Начален час на устната част – 13.10; място на провеждане – каб. № 22;
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43.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 30.08.2019 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
2. Елица Свиленова Димитрова
3. Росица Викториева Стоянова
4. Дида Найденова Иванова

ІІ. Ред за организиране и провеждане на изпитите за поправителна изпитна сесия август
2019 г. с ученици в дневна форма на обучение, както следва:

1. Поправителен  изпит  по  Математика  -  ЗП,  VІІІ  клас,  специалност:  „Електронна
търговия“

1.1. Дата на провеждане: 28.08.2019 г.
1.2. Начален час – 14.00;  място на провеждане – каб. № 22;
1.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 29.08.2019 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. Николай Даниелов Минев 
2. Цветелин Владиславов Александров

2.  Поправителен изпит по Чужд език – английски език - ЗП, VІІІ клас (писмена и устна
част), специалност: „Електронна търговия“

2.1. Дата на провеждане: 29.08.2019 г.
2.2. Начален час на писмената част – 13.30;  място на провеждане – каб. №22;
       Начален час на устната част – 16.40; място на провеждане – каб. № 22;
2.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 30.08.2019 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. Николай Даниелов Минев 

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.

                                                                                                                ДИРЕКТОР: /П/

                                                                                                                                  /Р. Иванова/

РИ/ИП
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