
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА - СЛИВЕН 

 

И З М Е Н Я М 

Заповед РД – 09 – 381/24.02.2021 г., изменена със Заповед  РД   09 – 612/19.03.2021 г., както следва: 

 

 Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици от VIII клас в самостоятелна форма на 

обучение, професия „Техник по транспортна техника“,  специалност „Автотранспортна техника“, през  сесия март-април на учебната 2020/2021 

г., в частта ѝ свързана с организиране изпитите на 01.04.21 г. 

 

№ дата Учебен предмет 

Място на 

провеждане / 

Начало на изпита 

Срок за изготвяне 

на изпитните 

материали 

Комисия организиране на 

изпита /Квестори/ 

Комисия по 

оценяването 

Председател/ Член 

1 15.04.2021 
Учебна практика по 

специалността (ИУЧ - РПП) 

Учебна 

работилница 

15:00 часа 

04.03.2021 - 
Георги Динев 

Иван Узунов 

 

В останалата си част заповед РД – 09 – 381/24.02.2021 г. остава непроменена. 

  

И З М Е Н Я М 

Заповед РД – 09 – 382/24.02.2021 г., изменена със Заповед  РД   09 – 613/19.03.2021 г., както следва: 

 

 Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици от IX клас в самостоятелна форма на 

обучение, професия „Техник по транспортна техника“,  специалност „Автотранспортна техника“, през  сесия март-април на учебната 2020/2021 

г., в частта ѝ свързана с организиране изпитите на 01.04.21 г. и 02.04.2021 г. 

 

№ дата Учебен предмет 

Място на 

провеждане / 

Начало на изпита 

Срок за изготвяне 

на изпитните 

материали 

Комисия организиране на 

изпита /Квестори/ 

Комисия по 

оценяването 

Председател/ Член 

1 15.04.2021 
Материалознание (ИУЧ - 

РПП) 

113 каб. 

15:00 часа 
04.03.2021 

Зарка Тончева 

Георги Царев 

Станка Ангелова 

Дафинка Стоянова 

2. 16.04.2021 
Учебна практика по 

специалността (ИУЧ - РПП) 

Учебна 

работилница 

14:00 часа 

04.03.2021 - 
Румен Таргов 

Тодор Крайчев 

 

В останалата си част заповед РД – 09 – 382/24.02.2021 г. остава непроменена. 

  



 

И З М Е Н Я М 

Заповед РД – 09 – 383/24.02.2021 г., изменена със Заповед  РД   09 – 614/19.03.2021 г., както следва: 

 

 Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици от X клас в самостоятелна форма на обучение, 

професия „Техник по транспортна техника“,  специалност „Автотранспортна техника“, през  сесия март-април на учебната 2020/2021 г., в 

частта ѝ свързана с организиране изпитите на 02.04.21 г. 

 

№ дата Учебен предмет 

Място на 

провеждане / 

Начало на изпита 

Срок за изготвяне 

на изпитните 

материали 

Комисия организиране на 

изпита /Квестори/ 

Комисия по 

оценяването 

Председател/ Член 

1 16.04.2021 
Производствена практика 

(ИУЧ - СПП) 

Учебна 

работилница 

14:00 часа 

04.03.2021 - 
Георги Динев 

Иван Узунов 

 

В останалата си част заповед РД – 09 – 383/24.02.2021 г. остава непроменена. 

  

 

И З М Е Н Я М 

Заповед РД – 09 – 384/24.02.2021 г., изменена със Заповед  РД   09 – 615/19.03.2021 г., както следва: 

 

 Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици от XI клас в самостоятелна форма на 

обучение, професия „Техник по транспортна техника“,  специалност „Автотранспортна техника“, през  сесия март-април на учебната 2020/2021 

г., в частта ѝ свързана с организиране изпитите на 01.04.21 г. 

 

№ дата Учебен предмет 

Място на 

провеждане / 

Начало на изпита 

Срок за изготвяне 

на изпитните 

материали 

Комисия организиране на 

изпита /Квестори/ 

Комисия по 

оценяването 

Председател/ Член 

1 15.04.2021 
Производствена практика 

(ИУЧ - СПП) 

Учебна 

работилница 

12:30 часа 

04.03.2021 - 
Николай Сандев 

Тодор Крайчев 

 

В останалата си част заповед РД – 09 – 384/24.02.2021 г. остава непроменена. 

  

 

 



 

И З М Е Н Я М 

Заповед РД – 09 – 385/24.02.2021 г., изменена със Заповед  РД   09 – 616/19.03.2021 г., както следва: 

 

 Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици от XII клас в самостоятелна форма на 

обучение, професия „Техник – технолог в дървообработването”,  специалност „Мебелно производство”, през  сесия март-април на учебната 

2020/2021 г., в частта ѝ свързана с организиране изпитите на 01.04.21 г. и 02.04.2021 г. 

 

№ дата Учебен предмет 

Място на 

провеждане / 

Начало на изпита 

Срок за изготвяне 

на изпитните 

материали 

Комисия организиране на 

изпита /Квестори/ 

Комисия по 

оценяването 

Председател/ Член 

1 15.04.2021 г. 
Конструиране на мебели 

(ЗПП) 

105 каб. 

09:00 часа 
04.03.21 г. 

Дафинка Стоянова 

Емил Станков 

Юлия Славова  

Васил Михалев 

2 16.04.2021 г. 
Технологии на мебелното 

производство (ЗПП) 

105 каб. 

10:30 часа 
04.03.21 г. 

Костадинка Георгиева 

Дилян Димитров 

Юлия Славова  

Васил Михалев 

 

В останалата си част заповед РД – 09 – 385/24.02.2021 г. остава непроменена. 

  

 


