
 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

           І. Приравнителни изпити за VІІІ клас дневна форма на обучение, професия 

„Техник - реставратор”, специалност „ Архитектурна реставрация” за следните 

ученици:  

  

1.Валери Господинов Ташков 

 

Дата Предмет Вид на изпита 
Начален 

час 
Стая 

Комисия по 

оценяването 

4.09.2017 г. 

понеделник 

Английски език – 

интензивно изучаван 
писмен 9 

30
 213 

Ваня 

Недялкова – 

председател 

Пенка Желева- 

член 

 

 

 

         ІІ. Приравнителни изпити за ІХ клас дневна форма на обучение, професия 

„Техник - реставратор”, специалност „ Архитектурна реставрация” за следните 

ученици:  

  

1.Валери Господинов Ташков 

 

Дата Предмет Вид на изпита 
Начален 

час 
Стая 

Комисия по 

оценяването 

5.09.2017 г. 

понеделник 

Сградостроителство 

– ЗПП 
писмен 9 

30
 213 

инж.Светла 

Чернева – 

председател 

инж.Димитър 

Ангелов- член 

7.09.2017 г. 

вторник 

Строителни 

материали – ЗПП 
писмен 9 30  213 

инж. Снежана 

Иванова – 

председател 

инж. Светла 

Чернева – член 

8.09.2017 г. 

четвъртък 

Техническо чертане 

в строителството и 

архитектурата – 

ЗПП 

писмен 9 30  213 

инж. Димитър 

Ангелов – 

председател 

инж.Светлана 

Чернева – член 

11.09.2017 г. 

понеделник 
Английски език І ЧЕ писмен и устен 9 30  213 

Ваня 

Недялкова – 

председател 

Пенка Желева 

– член 

 

        ІІІ. Приравнителни изпити за Х клас дневна форма на обучение, професия 

„Техник - реставратор”, специалност „ Архитектурна реставрация” за следните 

ученици:  

  

 

 

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 



1. Валери Господинов Ташков 

 

Дата Предмет Вид на изпита 
Начален 

час 
Стая 

Комисия по 

оценяването 

12.09.2017 г. 

вторник 

Сградостроителство 

- ЗПП 
писмен 9 

30
 213 

инж.Светла 

Чернева – 

председател 

инж.Димитър 

Ангелов- член 

13.09.2017 г. 

сряда 

Технология на 

реставрационните и 

консервационни 

работи - ЗПП 

писмен 9 30  213 

инж. Снежана 

Иванова – 

председател 

инж. Светла 

Чернева - член 

14.09.2017 г. 

четвъртък 

УП по 

сградостроителство 

- ЗПП 

практически 9 30  
Учебна 

работилница 

Мария Петрова 

– председател 

Никола 

Василев – член 

15.09.2017 г. 

петък 

Здравословни и 

безопасни условия 

на труд - ЗПП 

писмен 14 30
 213 

инж.Димитър 

Ангелов – 

председател 

инж.Светлана 

Чернева – член 

18.09.2017 г. 

понеделник 
Икономика - ЗПП писмен 14 30

 213 

Мария Митева 

– председател 

Снежанка 

Байкушева – 

член 

19.09.2017 г. 

вторник 

Архитектурни 

изображения - ЗПП 
писмен 14 30

 213 

инж.Светла 

Чернева – 

председател 

инж.Димитър 

Ангелов- член 

20.09.2017 г. 

сряда 

Английски език – І 

ЧЕ 
писмен и устен 14 30

 213 

Ваня 

Недялкова – 

председател 

Пенка Желева 

– член 

 

     Писмените изпити са с продължителност три астрономически часа, 

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 / . 

 

ИНЖ.МАГДАЛЕНА ВУЦОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГСАГ „В.ЛЕВСКИ” 


