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ЗАПОВЕД  
№ 411 / 21.01.2022 г. 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал. 1 и  чл.112 ал. 4 и ал-1  от от Закона за 

предучилищното и училищното образование и чл.37 от Наредба №10 за организация на 

дейностите в училищното образование  и чл.29 б и чл.29 з ал1 т., ал.2 и ал3 от Наредба 

№3 от 2003 за системата на оценяване и чл.45 ал.1 и ал2 т.4 , ал.3 и чл.46 и чл.38 ал.1 , 

чл.39 , чл.40 ичл.41 от  Наредба 11 и  Правилника за дейността на училището  Заповед № 

339 / 03.11.2020 и Заповед № 162 / 26.11.2021 г.и Заповед № 220 от 13.12.2021 г.  на Директора 

на СУ “Димитър Благоев “ - Свищов 

 

Изменям  
заповед № 357 от 04.01.2022 г., в часта дата от: 

 

   

ГРАФИК 
За провеждане на изпити Лилия Йорданова и Кристина Ченкова обучаващи се в 

самостоятелна форма на обучение, сесия: януари/февруари за учебната 2021/2022 година, XII 

клас във връзка с ваканция от 31.01.2022 – 04.02.2022 г. В останалата си част заповедта остава 

непроменена . 

 

1. Кристина Олегова Ченкова 

№ Дата Час: 
Каби 

нет: 
Учебен предмет 

Комисия по 

оценяването 

Комисия за 

дежурство -

квестори 
1. 

11.02.2022 

петък 

вместо 

02.02.2022 

14.30 209 Софтуерни 

средства за 

решаване на 

проблеми – 

избираем модул 

Председател : 

Мая Недева  

Член : 

Валентина Монева 

Лена Ганева 

2. 14.02.2022 

Понеделник 

Вместо  

03.02.2022  

14.30 102 
Дигитални изкуства 

– задължителен 

модул 

Председател : 

Владимир Попов 

Член : 

Пламен Терзиев 

Наташа 

Караманлиева 

3. 15.02.2022 

Вторник  

Вместо 

04.02.2022 

14.30 Кабин

ет ИИ 
Изкуство и изразни 

средства – 

избираем модул 

Председател : 

Владимир Попов 

Член : 

Наталия Димитрова  

Нелия Стойнева 

 



 

2. Лилия Дианова Йорданова  
 

№ Дата Час: 
Каби 

нет: 
Учебен предмет 

Комисия по 

оценяването 

Комисия за 

дежурство -

квестори 
1. 

11.02.2022 

петък 

Вместо 

02.02.2022 

14.30 209 Софтуерни 

средства за 

решаване на 

проблеми – 

избираем модул 

Председател : 

Мая Недева  

Член : 

Валентина Монева 

Лена Ганева 

2. 17.02.2022  

Четвъртък 

Вместо 

03.02.2022 

14.30 206 Стартиране на 

собствен бизнес – 

задължителен 

модул 

Председател : 

Наталия Димитрова     

Член : 

Здравка Ганева 

Антония 

Дамянова 

3. 
18.02.2022  

Петък 

Вместо 

04.02.2022 

14.30 206 Управление на 

предприемаческа 

дейност – 

задължителен 

модул 

Председател : 

Наталия Димитрова     

Член : 

Здравка Ганева 

Ани Кирова 

 

 

 

 

Резервни квестори: Елка Петкова  и  Силвия Тодорова 

Комисиите да изготвят конспекти, изпитни билети и критерии за оценяване, които 

да са заверени от директора в срок до един ден преди изпита .Проверката се 

извършва в кабинета на ЗДУД . 

За резултатите от изпитите комисиите да изготвят протокол 3-80 в тридневен 

срок след провеждане на изпита. Резултатите се съобщават на учениците от 

класните ръководители, до един ден след извършване на оценяването в кабинета 

на ЗДУД. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Таня Божинова - ЗДУД 

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. Заповедта е качена в групата на учителите и на сайта на училището  

 

Директор: ..................... 

   /Цв. Кирова/  

    


