
Професионална гимназия "Проф. 

д-р Асен Златаров" 

гр. Димитровград, Бул."Димитър Благоев" №84, 0391/0883565050,tihdg@abv.bg 
 

 
ЗАПОВЕД 

№ 361 /20.07.2021 г. 
 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, и подадени документи за преместване от профил в професия 
/ за продължаване на обучението си в специалност 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки в 9 – ти клас, по   Наредба  № 3 от 15 април 
2003г    за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Заповед № РД09- 3610 на министъра на образованието от 31.12.2020г 

 

Определям: 
І. Поради различие между училищните учебни планове да бъдат положени приравнителни изпити за преместване в специалност, професия на  
Иванка Димова Иванова  ученичка  от 9 –ти клас за уч. 2020 /2021 г. в самостоятелна форма на обучение  както следва:  

 

ІІ. Приравнителните изпити да се проведат при следните условия и ред: 
 

 
Изпит по учебен 

предмет 

 
 

Дата, 
начален час, 
място на 
провеждане 

 

Формат на изпита 
/продължителност 

 
 

Комисия по 
организиране на 
изпита 
(квестори) 

 

Комисия 
по 

оценяванет
о 

 
Срок за изготвяне на 

изпитните материали 

 

Време и място за 
проверка на 

изпитните работи 

Срок и място за      
оповестяване на      
резултатите от 

изпита 

Физическо 

възпитание и 

спорт 

5часа 

практическ

и 

07.09 

08:30ч 

 В. Георгиев 

П. Славов 

28.10.2020г 07.09 07.09 

ЗДУД ет.2 

Основи на туризма 3часа писмен 
 

08.09 
08:30ч 

В. Славчева 

С. Славова 

 

С. Тодорова 

Л. Стойнова 

29.10.2020г 09.09 09.09 

ЗДУД ет.2 

Материалознание 

на хранителните 

продукти 

3часа 

писмен 

 

09.09 

08:30ч 

С. Тодорова 

В. Георгиев 

 

С. Мазгалова 

С. Николова 

29.10.2020г 08.09 08.09 

ЗДУД ет.2 

mailto:0391/0883565050%2Ctihdg@abv.bg


Технологично 

обзавеждане на 

заведенията за 

хранене и 

развлечение 

3часа 

писмен 

 

10.09 

08:30ч 

В. Георгиев 

Н. Инджова 

С. Николова 

Г. Георгиев 

29.10.2020г 13.09 13.09 

ЗДУД ет.2 

Английски език 3часа- 
писмен 
устен 

13.09 
08:30ч 

С. Тодорова 

В. Колева 

Стела Христова 

Антония Ванчева 

28.10.2020г 14.09 14.07 

ЗДУД ет.2 

Приравнителните изпити се провеждат в писмена форма,  Наредба  № 3 от 15 април 2003г    за оценяване на резултатите от обучението на учениците 
   съгласно  за системата за оценяване. Приравнителните изпити се полагат върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка. 

Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни 
и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях. 

При неявяване на ученика/ученичката на насрочените приравнителни изпити по неуважителни причини, преместването не се осъществява. На 
ученик/ученичка, който/която  по  здравословни  причини,  удостоверени  с  медицински  документ,  не се  е явил/ явила  на насрочените  приравнителни  
изпити,  еднократно  се  насрочват нови дати. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА: 
1. Комисия за организиране на изпита: 

• Получава  от Ваня  Христова  Маринова(Заместник-директор,  учебна  дейност)  протокол  за  дежурство  при  провеждане  на писмен  изпит,  
номенклатурен  номер  3- 82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола. 

• Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане. 
• Спазва продължителността на изпитите, съгласно   Наредба  № 3 от 15 април 2003г    за оценяване на резултатите от обучението на учениците 
•  
• Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства. 
• Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита. 
• Не допуска подсказване и преписване. 
• Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала. 
• Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване. 
• Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището. 

 

2. Комисия по оценяването: 

• Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите  за  оценяване  съобразно  предвиденото  за  изучаване  
учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок. 

• В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита /теглене на изпитните билети/, при 
необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала. 

• Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците. 
• След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на 

учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит. 
• Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и члена/членовете на комисията, като председателят на комисията 

отбелязва грешките       с червен химикал, членът на комисията – със зелен химикал. Резултатите се отразяват в  Протокол  за резултата  от  писмен,  устен  или  
практически  изпит,  с  номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната 



оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно Наредба  № 11  от 01.09.2016  г.   за системата 
за оценяване. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица. 

• След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените 
протоколи от изпита заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола. 

3. Оповестяването на резултатите се извършва от Ваня Христова Маринова (Заместник-директор, учебна дейност), при спазване на указаните по-
горе срокове и място за оповестяване. 

4. Резултатите от изпитите се внасят в училищната документация от класния ръководител   в 10-дневен срок след приключване на изпитите. 
 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ваня Христова Маринова на длъжност Заместник-директор, учебна дейност 
 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените длъжностни лица срещу подпис за сведение и изпълнение. 
 

Директор: 
Румяна Кръстева Монева ...................... 
(подпис и печат на училището) 

 

 Изготвил: 
 Ваня Маринова / ЗДУД/ 

Запознат със заповедта: 

 


