
 

 

      

З А П О В Е Д 
 

 

№ РД-03/426 от 20.01.2023 г. 

 

 

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл.34, ал.7  от Наредба №11 на МОН от 01.09.2016 г. за оценяване резултатите от обучението на 

учениците и подадени заявления от ученици обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, за явяване на  сесия януари-февруари на 

учебната 2022/2023 година, за определяне на годишна оценка и заповед н№РД09-83 от 20.01.2023 г., за преустановяване на учебните занятия 

в област Габрово на министъра на образованието и науката 

 

 

К О Р И Г И Р А М: 

 

 

          Заповед №РД-03/412 от 17.01.2023 г. в частта и, както следва: 

 

№ Учебен предмет Дата Час Място Комисия по оценяване 

на изпитите 

Комисия по 

организиране на 

изпитите /квестори/ 

    1. Български език и литература – 9, 

10, 11, 12 клас 

17.02. 

2023 г 

14.30 306 Председател: Валя 

Гигова – старши учител 

по български език  и 

литература 

Член: инж. Антон Боев – 

Антон Боев – старши 

учител по български език 

и литература   

 

Венцислав Ванюшев 
– старши учител по 

история и цивилизация 

Илиян Петков – 

учител по история и 

цивилизация 

    2. Отчетност и работа с документи – 

9 клас  

17.02. 

2023 г 

14.30 306 Председател: Петя 

Пълевска– старши 

учител по икономически 

дисциплини 

Член:– Венцислав 

Венцислав Ванюшев 

– старши учител по 

история и цивилизация 

Илиян Петков – 

учител по история и 
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Станев старши учител по 

икономически 

дисциплини 

цивилизация 

3. Мениджмънт в туризма – 12 клас 17.02. 

2023 г 

14.30 306 Председател: Петя 

Пълевска– старши 

учител по икономически 

дисциплини 

Член:– Венцислав 

Станев старши учител по 

икономически 

дисциплини 

Венцислав Ванюшев 

– старши учител по 

история и цивилизация 

Илиян Петков – 

учител по история и 

цивилизация 

4.  Въведение в туризма – 8 клас 17.02. 

2023 г 

14.30 306 Председател: Даринка 

Христова – старши 

учител по туристически 

дисциплини 

Член: Снежана Колева – 

старши учител по 

икономически и 

туристически 

дисциплини 

Венцислав Ванюшев 

– старши учител по 

история и цивилизация 

Илиян Петков – 

учител по история и 

цивилизация 

5.  Безопасност и долекарска помощ в 

туризма  – 11 клас 

17.02. 

2023 г 

14.30 306 Председател: Веселин 

Цанков – старши учител 

по технологични  

дисциплини 

Член: Ценка Маркова –  

учител по технологични  

дисциплини 

 

 

Венцислав Ванюшев 
– старши учител по 

история и цивилизация 

Илиян Петков – 

учител по история и 

цивилизация 

6.  Контрол и безопасност на млякото 

и млечните продукти – 9 клас 

17.02. 

2023 г 

14.30 306 Председател: Веселин 

Цанков – старши учител 

по технологични  

дисциплини 

Член: Ценка Маркова –

Венцислав Ванюшев 

– старши учител по 

история и цивилизация 

Илиян Петков – 

учител по история и 
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учител по технологични  

дисциплини 

цивилизация 

7.  Организация и обслужване в 

ресторанта – 11 клас  

17.02. 

2023 г 

14.30 306 Председател: Наташа 

Тодорова – старши 

учител по технологични  

дисциплини 

Член: Мария Илиева – 

старши учител по 

технологични  

дисциплини 

Венцислав Ванюшев 
– старши учител по 

история и цивилизация 

Илиян Петков – 

учител по история и 

цивилизация 

8. Математика – 9, 10, 11 клас 20.02. 

2023 г 

14.30 306 Председател: Татяна 

Христова – учител по 

математика 

Член: Анелия Палазова 

– учител по математика 

Галя Рачева – старши 

учител по физическо 

възпитание и спорт 

Елена Влаева – 

учител по български 

език и литература 

9. Гражданско образование – 11 клас 20.02. 

2023 г 

14.30 306 Председател: Ива 

Дойнова – старши 

учител по философия 

Член: Миглена 

Пройнова – главен 

учител по английски език 

Галя Рачева – старши 

учител по физическо 

възпитание и спорт 

Елена Влаева – 

учител по български 

език и литература 

10. Предприемачество – 8 клас 20.02. 

2023 г 

14.30 306 Председател: Снежана 

Колева – старши учител 

по икономически 

дисциплини 

Член:– Венцислав 

Станев старши учител по 

икономически 

дисциплини 

Галя Рачева – старши 

учител по физическо 

възпитание и спорт 

Елена Влаева – 

учител по български 

език и литература 

11.  Технологично проектиране - 12 

клас  

20.02. 

2023 г 

14.30 306 Председател: Симона 

Касамакова  – учител по 

технологични 

дисциплини 

Галя Рачева – старши 

учител по физическо 

възпитание и спорт 

Елена Влаева – 
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Член: Мария Илиева   – 

старши учител по 

технологични 

дисциплини 

учител по български 

език и литература  

12. Маркетинг в туризма – 12 клас  20.02. 

2023 г 

14.30 306 Председател: Петя 

Пълевска– старши 

учител по икономически 

дисциплини 

Член:– Венцислав 

Станев старши учител по 

икономически 

дисциплини 

Галя Рачева – старши 

учител по физическо 

възпитание и спорт 

Елена Влаева – 

учител по български 

език и литература 

13.  Суровини и материали в ХВП – 9 

клас  

20.02. 

2023 г 

14.30 306 Председател: Владимир 

Владимиров  – зам. 

директор УПД 

Член: Мария Илиева   – 

старши учител по 

технологични 

дисциплини 

Галя Рачева – старши 

учител по физическо 

възпитание и спорт 

Елена Влаева – 

учител по български 

език и литература 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на учениците, чрез класния ръководител и информационното табло, на членовете на 

всички комисии срещу подпис, за сведение и изпълнение, а на заместник директорите УД и УП - за контрол. 

 

 

 

РАДОСЛАВ СТОЯНОВ 

 

Директор на ПГ по туризъм 

„Пенчо Семов”- Габрово 

 


