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

        ПРЕПИС! 

З А П О В Е Д 

№   1616 /19 юли 2018 г. 

 

 На основание чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл.19, ал.1,ал.2, т.1 и т.2 от Наредба № 

12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, чл.28/6/, чл.29б, чл. 29в,  чл. 29г и чл. 29д от Наредба № 3 от 

15.04.2003 г. за системата на оценяване и предложение вх.№ 2969/19.07.2018 г. от Т.Иванова 

– ЗДУД  

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

Условия и ред за организиране и провеждане на поправителни изпити за ученици в последен 

гимназиален клас – ХІІ клас, обучаващи се в дневна и в самостоятелна форма на обучение 

през учебната 2017/2018 г. и за ученици, обучавани в последен гимназиален клас през 

минали години -  сесия юли -август 2018 година,  както следва: 

 

 

І. Ред за организиране и провеждане на изпитите за поправителна изпитна сесия  на 

ученици в ХІІ клас, обучавани в дневна форма на обучение, както следва: 

1. Поправителен изпит по Математика ЗП, ХІІ клас, специалност „Организация на 

туризма и свободното време”;  

1.1. Дата на провеждане: 01. 08. 2018 г. 

1.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – каб. 20; 

1.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 03.08.2018 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 Миткова Кирилова 

2. Лора Димитрова Пенкова 

3. Тихомир Димитров Анчев 

 

2. Поправителен изпит по Български език и литература - ЗП, ХІІ клас, специалност: 

„Електронна търговия”  

2.1. Дата на провеждане: 06. 08. 2018 г. 

2.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – каб. № 20; 

 2.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 10.08.2018 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. Вилизарий Росенов Любенов 

 

ІІ. Ред за организиране и провеждане на изпитите за поправителна изпитна сесия на 

ученици в ХІІ клас, обучавани в самостоятелна форма на обучение, както следва: 

 

1. Поправителен изпит по Обща теория на статистиката ЗПП, ХІІ клас, специалност: 

„Икономическо информационно осигуряване”;  

1.1. Дата на провеждане: 23. 07. 2018 г. 



1.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – каб. 20; 

 1.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 24.08.2018 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. Илия Асенов Илиев 

2. Сибял Сунаева Сюлейманова 

 

2. Поправителен изпит по Технология и организация на екскурзоводското обслужване - 

ЗПП, ХІІ клас, специалност: „Организация на туризма и свободното време”  

2.1. Дата на провеждане: 24. 07. 2018 г. 

2.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – каб. № 23; 

 2.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 25.07.2018 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. Габриела Илиева Александрова 

 

3. Поправителен изпит по Учебна практика – Функционални приложни програми - 

ЗПП, ХІІ клас, специалност: „Икономическо информационно осигуряване” 

3.1. Дата на провеждане: 24. 07. 2018 г. 

3.2. Начален час – 15.00;  място на провеждане – каб. № 18 юг; 

 3.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 24.07.2018 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. Илия Асенов Илиев 

2. Сибял Сунаева Сюлейманова 

 

4. Поправителен изпит по Учебна практика-Компютърно счетоводство - ЗПП, ХІІ клас, 

специалност: „Икономическо информационно осигуряване”  
 4.1. Дата на провеждане: 25. 07. 2018 г. 

4.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – каб. № 23; 

4.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 25.07.2018 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. Илия Асенов Илиев 

2. Сибял Сунаева Сюлейманова 

 

5. Поправителен изпит по Бизнес комуникации - ЗИП, ХІІ клас, специалност: 

„Икономическо информационно осигуряване” 
5.1. Дата на провеждане: 26. 07. 2018 г. 

5.2. Начален час – 13.00;  място на провеждане – каб. № 20; 

 5.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 06.08.2018 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. Илия Асенов Илиев 

2. Сибял Сунаева Сюлейманова 

 

 



6. Поправителен изпит по Счетоводство на предприятието - ЗИП, ХІІ клас, специалност: 

„Икономическо информационно осигуряване”  
6.1. Дата на провеждане: 27. 07. 2018 г. 

6.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – каб. № 20; 

6.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 02.08.2018 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. Илия Асенов Илиев 

2. Сибял Сунаева Сюлейманова 

 

7. Поправителен изпит по Компютърно счетоводство - ЗПП, ХІІ клас, специалност: 

„Икономическо информационно осигуряване” 
7.1. Дата на провеждане: 30. 07. 2018 г. 

7.2. Начален час – 12.00;  място на провеждане – каб. № 23; 

7.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 02.08.2018 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. Илия Асенов Илиев 

2. Сибял Сунаева Сюлейманова 

 

8. Поправителен изпит по Икономика на предприятието - ЗПП, ХІІ клас, специалност: 

„Икономическо информационно осигуряване” 
8.1. Дата на провеждане: 31. 07. 2018 г. 

8.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – каб. № 20; 

 8.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 06.08.2018 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. Илия Асенов Илиев 

2. Сибял Сунаева Сюлейманова 

 

9. Поправителен изпит по Математика - ЗП, ХІІ клас, специалности: „Икономическа 

информатика”, „Организация на туризма и свободното време”, „Икономическо 

информационно осигуряване” 
9.1. Дата на провеждане: 01. 08. 2018 г. 

9.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – каб. № 20; 

 9.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 03.08.2018 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. Симона Цветанова Цветанова 

2. Габриела Илиева Александрова 

3. Илия Асенов Илиев 

4. Сибял Сунаева Сюлейманова 

 

10. Поправителен изпит по Първи чужд език – английски език (писмена и устна 

част) - ЗП, ХІІ клас, специалност: „Икономическо информационно осигуряване” 
10.1. Дата на провеждане: 02. 08. 2018 г. 

10.2. Начален час на писмената част – 09.30;  място на провеждане – каб. № 20; 

 Начален час на устната част – 12.30; място на провеждане – каб. № 20; 



10.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: до 03.08.2018 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. Илия Асенов Илиев 

2. Сибял Сунаева Сюлейманова 

 

11. Поправителен изпит по Право - ЗПП, ХІІ клас, специалност: „Икономическо 

информационно осигуряване” 
11.1. Дата на провеждане: 03. 08. 2018 г. 

11.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – каб. № 20; 

 11.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 06.08.2018 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. Илия Асенов Илиев 

2. Сибял Сунаева Сюлейманова 

 

12. Поправителен изпит по Български език и литература - ЗП, ХІІ клас, 

специалности: „Организация на туризма и свободното време”,  „Икономическо 

информационно осигуряване” 
 12.1. Дата на провеждане: 06. 08. 2018 г. 

12.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – каб. № 20; 

 12.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 10.08.2018 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. Габриела Илиева Александрова 

2. Илия Асенов Илиев 

3. Сибял Сунаева Сюлейманова 
 

13. Поправителен изпит по Български език и литература - ЗИП, ХІІ клас, 

специалности: „Организация на туризма и свободното време”, „Икономическо 

информационно осигуряване”,  
 13.1. Дата на провеждане: 07. 08. 2018 г. 

13.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – каб. № 20; 

 13.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 10.08.2018 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. Габриела Илиева Александрова 

2. Илия Асенов Илиев 

3. Сибял Сунаева Сюлейманова 
 

14. Поправителен изпит по Физическо възпитание и спорт - ЗП, ХІІ клас, 

специалност: „Икономическо информационно осигуряване” 
14.1. Дата на провеждане: 08. 08. 2018 г. 

14.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – физкултурен салон; 

14.5. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 08.08.2018 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. Илия Асенов Илиев 



2. Сибял Сунаева Сюлейманова 

 

15. Поправителен изпит по Икономическа информатика - ЗПП, ХІІ клас, 

специалност: „Икономическо информационно осигуряване” 
15.1. Дата на провеждане: 09. 08. 2018 г. 

15.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – каб. № 20; 

15.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 14.08.2018 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. Илия Асенов Илиев 

2. Сибял Сунаева Сюлейманова 

 

16. Поправителен изпит по Програмиране и алгоритмични езици - ЗПП, ХІІ клас, 

специалност: „Икономическо информационно осигуряване” 
16.1. Дата на провеждане: 10. 08. 2018 г. 

16.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – каб. № 20; 

 16.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 14.08.2018 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. Илия Асенов Илиев 

2. Сибял Сунаева Сюлейманова 

 

17. Поправителен изпит по География и икономика - ЗИП, ХІІ клас, специалност: 

„Икономическа информатика” 
17.1. Дата на провеждане: 10. 08. 2018 г. 

17.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – каб. № 20; 

 17.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 17.08.2018 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. Симона Цветанова Цветанова 

 

18. Поправителен изпит по Немски език (писмена и устна част) - ЗИП, ХІІ клас, 

специалност: „Икономическо информационно осигуряване”  

18.1. Дата на провеждане: 13. 08. 2018 г. 

18.2. Начален час на писмената част – 09.30;  място на провеждане – каб. № 20; 

 Начален час на устната част – 12.30; място на провеждане – каб. № 20; 

  18.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 14.08.2018 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. Илия Асенов Илиев 

2. Сибял Сунаева Сюлейманова 

 

19. Поправителен изпит по Производствена практика - ЗПП, ХІІ клас, специалност: 

„Икономическо информационно осигуряване” 
19.1. Дата на провеждане: 14. 08. 2018 г. 

19.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – каб. № 18юг; 

19.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 14.08.2018 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. Сибял Сунаева Сюлейманова 

2. Илия Асенов Илиев 

 
 

20. Поправителен изпит по Свят и личност - ЗП, ХІІ клас, специалности: 

„Организация на туризма и свободното време”, „Икономическа информатика” 
20.1. Дата на провеждане: 15. 08. 2018 г. 

20.2. Начален час – 09.30;  място на провеждане – каб. № 20; 

 20.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 17.08.2018 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. Габриела Илиева Александрова 

2. Илия Асенов Илиев 

3. Сибял Сунаева Сюлейманова 

 
 

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/ 

РИ/МН              /Р. Иванова/ 

 

 

 

 


