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

     
ПРЕПИС!  

З А П О В Е Д 

№  829 /14 април 2021 г. 
 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1 т.1 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, чл. 38, ал.1, т.1, и чл.40, ал.5 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците, чл. 17 от Правилник за дейността на ПДТГ, 

писмо от СУ „Цветан Радославов, вх.№ 1568/14.04.2021 г. в ПДТГ и докладна записка 

вх.№ 1573/14.04.2021 година от Юлия Величкова - ЗДУД, във връзка с подадено заявление 

от Борислав Пламенов Кунчев – вх. №1462/30.03.2021 г. 

 

Д О П Ъ Л В А М 

Заповед №  822 /12 април 2021 г., както следва: 

 

1. Изпит за определяне на годишна оценка по Математика - ООП, ХІ клас, 

специалност „Бизнес администрация” 

1.1. Дата на провеждане: 21.04.2021 г. 

1.2. Начален час – 11.40;  място на провеждане – каб. №22; 

1.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 23.04.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 

 

2. Изпит за определяне на годишна оценка по Гражданско образование - ООП, ХІ 

клас, специалност „Бизнес администрация” 

2.1. Дата на провеждане: 22.04.2021 г. 

2.2. Начален час – 13.40;  място на провеждане – каб. №22; 

2.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 26.04.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 

 

3. Изпит за определяне на годишна оценка по Икономическа информатика - РПП, ХІ 

клас, специалност „Бизнес администрация” 

3.1. Дата на провеждане: 23.04.2021 г. 

3.2. Начален час – 10.45;  място на провеждане – каб. №22; 

3.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.04.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 



2 
 

4. Изпит за определяне на годишна оценка по Физическо възпитание и спорт - ООП, 

ХІ клас, специалност „Бизнес администрация” 

4.1. Дата на провеждане: 26.04.2021 г. 

4.2. Начален час – 08.30;  място на провеждане – физкултурен салон; 

4.5. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 26.04.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 

 

5. Изпит за определяне на годишна оценка по Български език и литература - ООП, ХІ 

клас, специалност „Бизнес администрация” 

5.1. Дата на провеждане: 27.04.2021 г. 

5.2. Начален час – 09.40;  място на провеждане – каб. №22; 

5.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 29.04.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 

 

6. Изпит за определяне на годишна оценка по Чужд език - Френски език - ОбПП, ХІ 

клас (писмена и устна част), специалност „Бизнес администрация”   

6.1. Дата на провеждане: 28.04.2021 г. 

6.2. Начален час на писмената част – 10.40 ч.;  място на провеждане – каб. №22; 

    Начален час на устната част – 14.00 ч.; място на  провеждане  -  каб. №22; 

6.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 28.04.2021 г., в каб. № 32 – 

чрез лично информиране на ученика от ЗДУД, въз основа на протокол с н. н. 3-80 -  за 

резултата от писмен, устен или практически изпит. 

Явяващ се ученик: 

1. Борислав Пламенов Кунчев 

 

7. Изпит за определяне на годишна оценка по Чужд език по професията – английски 

език - ОбПП, ХІ клас (писмена и устна част), специалност: „Бизнес администрация” 

7.1. Дата на провеждане: 29.04.2021 г. 

7.2. Начален час на писмената част – 09.30 ч.;  място на провеждане – каб. №22; 

         Начален час на устната част – 13.45 ч.; място на  провеждане  -  каб. №22; 

7.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 29.04.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 

 

8. Изпит за определяне на годишна оценка по Статистика - ОтПП, ХІ клас, 

специалност: „Бизнес администрация ” 

8.1. Дата на провеждане: 05.05.2021 г. 

8.2. Начален час – 11.40;  място на провеждане – каб. № 22; 

8.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 10.05.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 
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9. Изпит за определяне на годишна оценка по Производствена практика - СПП, ХІ 

клас, специалност: „Бизнес администрация” 

9.1. Дата на провеждане: 07.05.2021 г. 

9.2. Начален час – 13.45;  място на провеждане – каб. № 23; 

9.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 07.05.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 

 

 

10. Изпит за определяне на годишна оценка по Бизнес комуникации - СПП, ХІ клас, 

специалност: „Бизнес администрация” 

10.1. Дата на провеждане: 10.05.2021 г. 

10.2. Начален час – 08.30;  място на провеждане – каб. № 22; 

10.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 12.05.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 

 

11. Изпит за определяне на годишна оценка по Обща икономическа теория - ОтПП, 

ХІ клас, специалност: „Бизнес администрация” 

11.1. Дата на провеждане: 11.05.2021 г. 

11.2. Начален час – 08.30;  място на провеждане – каб. № 22; 

11.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 12.05.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 

 

12. Изпит за определяне на годишна оценка по Мениджмънт на предприятието - СПП, 

ХІ клас, специалност: „Бизнес администрация ” 

12.1. Дата на провеждане: 12.05.2021 г. 

12.2. Начален час – 11.40; място на провеждане – каб. № 22; 

12.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 14.05.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 

 

13. Изпит за определяне на годишна оценка по Делова кореспонденция - СПП, ХІ 

клас, специалност: „Бизнес администрация ” 

13.1. Дата на провеждане: 13.05.2021 г. 

13.2. Начален час – 09.30; място на провеждане – каб. № 22; 

13.7. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 14.05.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 
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14. Изпит за определяне на годишна оценка по Учебна практика по: Бизнес 

комуникации - СПП, ХІ клас, специалност: „Бизнес администрация” 

14.1. Дата на провеждане: 14.05.2021 г. 

14.2. Начален час – 14.30;  място на провеждане – каб. № 23; 

14.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 14.05.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 

 

15. Изпит за определяне на годишна оценка по Учебна практика по: Работа в учебно 

предприятие - СПП, ХІ клас, специалност: „Бизнес администрация” 

15.1. Дата на провеждане: 17.05.2021 г. 

15.2. Начален час – 13.45;  място на провеждане – каб. № 23; 

15.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 17.05.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 

 

16. Изпит за определяне на годишна оценка по Учебна практика по: Компютърен 

машинопис и текстообработка - СПП, ХІ клас, специалност: „Бизнес администрация” 

16.1. Дата на провеждане: 18.05.2021 г. 

16.2. Начален час – 14.30;  място на провеждане – каб. № 23; 

16.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 18.05.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 

 

17. Изпит за определяне на годишна оценка по Учебна практика по: Делова 

кореспонденция - СПП, ХІ клас, специалност: „Бизнес администрация” 

17.1. Дата на провеждане: 19.05.2021 г. 

17.2. Начален час – 14.30;  място на провеждане – каб. № 23; 

17.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 19.05.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 

 

18. Изпит за определяне на годишна оценка по Учебна практика по: Статистика - 

ОтПП, ХІ клас, специалност: „Бизнес администрация” 

18.1. Дата на провеждане: 20.05.2021 г. 

18.2. Начален час – 14.30;  място на провеждане – каб. № 23; 

18.6. Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита: 20.05.2021 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. Борислав Пламенов Кунчев 

 

      ДИРЕКТОР:  /П/ 

РИ/МН                        /Р. Иванова/ 


