
 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ 

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. ВАРНА 
бул. “Сливница” № 189, тел: 756-756; факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com 

 

 
З А П О В Е Д 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

          І. Дати и назначавам квестори и училищни комисии по оценяването за 

провеждане на изпити за определяне на годишни оценки на следните ученици от 

самостоятелна форма на обучение, ІХ клас – първа поправителна сесия  /май/ на 

учебната 2017/ 2018 г.: 

1.Петър Стефанов Стефанов – професия „Геодезист”, специалност „Геодезия” 

 

Дата Предмет 
Вид на 

изпита 

Начален 

час 
Стая 

Комисия по 

оценяването 

8.05.2018 г. 

вторник 
Математика - ЗП писмен  14 30 101 

Маргарита 

Бориславова – 

председател 

Нелка Георгиева - 

член 

 

9.05.2018 г. 

сряда 

УП по геодезия - 

ЗПП 

практически 

 
14 30 - 

инж.Галя 

Димитрова – 

председател 

Антония Радева  - 

член 

 

10.05.2018 г. 

четвъртък 

История и 

цивилизация - ЗП 
писмен 14 30 101 

Ева Джоджева - 

председател 

Ангел Калицов 

– член 

 

 

11.05.2018 г. 

петък 

Психология и 

логика - ЗП 

писмен 

 
14 30 101 

 

Василена Иванова 

-председател 

Ева Джоджева 

-член 

 

14.05.2018 г. 

понеделник 

Биология и здравно 

образование - ЗП 

 

 

 

 

 

писмен 

 

 

 

 

 

14 30 101 

Милена Янева – 

председател 

Георги Димитров 

член 

 

15.05.2018 г. 

вторник 

География и 

икономика - ЗП 

 

 

 

 

 

писмен 

 

 

 

 

 

14 30 101 

Мария Василева – 

председател 

Ева Джоджева 

член 

 

 

 

          ІІ. Дати и назначавам квестори и училищни комисии по оценяването за 



провеждане на изпити за определяне на годишни оценки на следните ученици от 

самостоятелна форма на обучение, Х клас – първа поправителна сесия  /май/ на 

учебната 2017/ 2018 г.: 

 

1. Георги Мирославов Георгиев – професия „ Строителен техник”, специалност  

„ Строителство и архитектура” 

2 .Димитър Свиленов Стефанов – професия „Геодезист”, специалност „Геодезия” 

 

Дата Предмет 
Вид на 

изпита 

Начален 

час 
Стая 

Комисия по 

оценяването 

8.05.2018 г. 

вторник 

 

 

 

Математика -ЗП  

 

 

 

 

 

писмен  

 

 

14 30 101 

Маргарита 

Бориславова – 

председател 

Нелка Георгиева - 

член 

 

9.05.2018 г. 

сряда 

 

 

Български език и 

литература - ЗП 

 

 
писмен  

 
14 30 101 

 

Иван Василев – 

председател 

Ева Джоджева  - 

член 

Геодезия - ЗПП 

инж.Галя 

Димитрова – 

председател 

Антония Радева – 

член 

 

10.05.2018 г. 

четвъртък 

История и 

цивилизация - ЗП 

писмен 

 
14 30 101 

 

Ева Джоджева 

-председател 

Ангел Калицов 

-член 

 

11.05.2018 г. 

петък 
Етика и право- ЗП 

 

 

 

писмен 

 

 

 

 

 

14 30 101 

Василена Иванова 

– председател 

Ева Джоджева - 

член 

14.05.2018 г. 

понеделник 

 

Биология и здравно 

образование - ЗП 

 

 

 

писмен  

 

 

14 30 101 

Милена Янева – 

председател 

Георги Димитров – 

член 

 

 

15.05.2018 г. 

вторник 

География и 

икономика - ЗП 
писмен  14 30 101 

Мария Василева - 

председател 

Ева Джоджева - 

член 

 

 

ІІІ. Дати и назначавам квестори и училищни комисии по оценяването за провеждане на 

изпити за определяне на годишни оценки на следните ученици от самостоятелна 

форма на обучение, ХІ клас – първа поправителна сесия /май/учебна 2017/2018 г. 

 

1. Теодор Теодоров Данчев – професия „ Строителен техник”, специалност  

„ Строителство и архитектура” 

2. Симон Симеонов Андонов – професия „Геодезист”, специалност „Геодезия” 



 

Дата Предмет Вид на изпита 
Начален 

час 
Стая 

Комисия по 

оценяването 

8.05.2018г. 

вторник 

 

 

Математика - ЗП 

 

 

писмен  
14 30 101 

 

 

Маргарита 

Бориславова - 

председател 

Нелка Георгиева - 

член 

Строителна 

механика - ЗПП 

 

инж.Светлана 

Чернева-

председател 

инж.Жечка 

Йорданова - член 

 

9.05.2018г. 

сряда 

 

 

Геодезия - ЗПП 

 

 

писмен 

 
14 30 101 

 

инж.Галя 

Димитрова - 

председател 

Антония Радева - 

член 

 

10.05.2018г. 

четвъртък 

Технология на 

строителството-

ЗПП 

 

 

писмен  14 30 101 

иж.Снежана 

Иванова- 

председател 

инж.Светлана 

Чернева - член 

 

Здравословни и 

безопасни условия 

на труд - ЗПП 

инж.Жечка 

Йорданова - 

председател 

Мария Петрова- 

член 

 

 

11.05.2018 г. 

петък 

Предприемачество - 

ЗПП 

 

писмен 14 30 101 

Мария Митева - 

председател 

Снежанка 

Байкушева - член 

 

Философия - ЗП 

 

Василена Иванова 

– председател 

Ева Джоджева - 

член 

14.05.2018 г. 

понеделник 

Градоустройство - 

ЗПП 

 

писмен/ 

практически 
14 30 101 

Арх.Николай 

Чичиков-

председател 

инж.Светлна 

Чернева - член  

Изведена учебна 

практика по 

геодезия - ЗПП 

 

инж.Галя 

Димитрова – 

председател 

Антония Радева - 

член 

15.05.2018 г. 

вторник 

Физическо 

възпитание и спорт 

- ЗП 

 

писмен  14 30 101 

Юлиян Жеков - 

председател 

Ангел Ангелов - 

член 

 

 

Електронизация и 

компютъризация в 

геодезията - ЗПП 

 

инж.Галя 

Димитрова - 

председател 

Антония Радева - 

член 

 

ІV. Дати и назначавам квестори и училищни комисии по оценяването за провеждане на 

изпити за определяне на годишни оценки на следните ученици от самостоятелна 

форма на обучение, ХІІ клас – първа поправителна сесия /май/ за учебна 201782018 г.: 

1. Борислав Андонов Благоев – професия „ Строителен техник”, специалност  

„ Транспортно строителство” 

 



Дата Предмет 
Вид на 

изпита 

Начален 

час 
Стая 

Комисия по 

оценяването 

8.05.2018 г. 

вторник 

 

Български език и 

литература - ЗИП 

 

писмен  
14 30 101 

 

 

Иван Василев - 

председател 

Ева Джоджева - 

член 

 

9.05.2018 г. 

сряда 

Български език и 

литература - ЗП 

писмен 

 
14 30 101 

 

Иван Василев - 

председател 

Ева Джоджева - 

член 

 

10.05.2018 г. 

четвъртък 

Организация на 

движението в 

кръстовища - ЗПП 

писмен 14 30 101 

инж.Жечка 

Йорданова– 

председател 

инж.Светлана 

Чернева - член 

 

 

11.05.2018 г. 

петък 
Свят и личност - ЗП 

 

писмен 

 
14 30 101 

 Василена 

Иванова 

-председател 

Ева Джоджева 

-член 

 

14.05.2018 г. 

понеделник 

Пътно строителство 

- ЗПП 

 

 

 

 

 

писмен 

 

 

 

 

 

14 30 101 

инж.Жечка 

Йорданова– 

председател 

инж.Светлана 

Чернева - член 

 

15.05.2018 г. 

вторник 

География и 

икономика - ЗИП 

 

 

писмен 

 

 

 

14 30 101 

Мария Василева -

председател 

Ева Джоджева - 

член 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Писмените изпити са с продължителност три астрономически часа, устните – ½ час / 

втората част на чужд език /, а практическите – не повече от пет астрономически часа  

/физическо възпитание и спорт, учебна практика, производствена практика, втората 

част на информатика и информационни технологии и други учебни предмети от 

професионална подготовка, на които текущите изпитвания са практически / . 

 


