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З А П О В Е Д 

№ 557 

           Добрич, 03.09. 2018 година 

На основание чл. 43 а (2) от Наредба № 3 за системата за оценяване , чл. 35 и чл. 

36 от ЗПОО,  във връзка със Заповед № РД- 09-4134/29.08.2017 г на МОН, и 

подадени заявления от ученици 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

1. Комисия  по допускане до държавни изпити за придобиване  степен 

на професионална квалификация. 

        Председател: Гълъбина Стоянова Добрева 

        Членове:   инж. Наталия Петкова Жекова 

                         Юлиана Дикова Йорданова 

със следните задачи:  

 да вземе решение за допускане до ДКИ за сесия  Септември  2018 г 

 да изготви списъци с допуснатите ученици и ги оповести на училищното табло в 

срок до 05.09.2018 година. 

2. Комисия по подготовка и организиране на държавните изпити за 

придобиване степен на професионална квалификация в състав: 

                 Председател: Гълъбина Стоянова Добрева 

                 Членове:   инж.  Наталия Петкова Жекова 

                                  Ивелина Желязкова- Пантелеймонова 

със следните задачи:  

 да вземе решение за мястото на провеждане на изпитите 
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 да определи работно място за изпит по теория и практика  за всеки ученик 

 да осигури необходимата документация за работата на квестора по време на 

провеждане на изпита по теория.       

 в срок до 05.09.2018 г да оповести датата, мястото и началния час за провеждане 

на изпитите, както и срокът и мястото за  оповестяване на резултатите. 

           3. Комисия от квестори за изпит по теория- трета степен на 

професионална квалификация – 11.09.2018 г от 08:00 часа – за ученици,  

придобили право да положат  държавните изпити по теория на професията и 

специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и 

през учебната 2017/2018 г. 

Име на квестор Зала 

Юлиана Дикова 302 

Галина Георгиева 302 

инж. Петър Спецов коридор 

Неделчо Недев Резервен квестор 

 

        4. Комисии за провеждане и оценяване на резултатите от държавните  

изпити за придобиване на  трета   степен на професионална квалификация. 

4.1. Държавен изпит по теория   - 11.09.2018 г от 08:00 часа 

          4.1.1 За професия 523050 „Техник на компютърни системи“ специалност  

5230501 “ Компютърна техника и технологии ” – ІІІ степен  

              Председател: Гълъбина Стоянова Добрева 

              Членове:   инж.  Наталия Петкова Жекова 

                              Георги Колев Атанасов - ЕТ „Грация- 2009” ЕООД   
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                              Минко Димитров Минков - Община Добричка 

                              Диан Димитров Милтядев -  Менора  ООД          

 

     5 . Комисиите заседават както следва: 

5.1 . Комисия по допускане до изпитите  ІІІ степен - на 04.09.2018 година от 13.00 

часа в стая 203 

5.2 . Комисии за придобиване на професионална квалификация на 13.09.2018г от 

14.00 часа. 

    6. Изпитът по теория на професията /специалността/ е писмен с 

продължителност до 4 астрономически часа. 

    7. Всички   ученици да бъдат инструктирани преди началото на  изпита по теория  

от квесторите по стаи.  Инструктажите по теория се регистрират в протокола за 

дежурство. 

   8. Класният ръководител до 14.09.2018 година да  впише  резултатите от изпитите 

в личните картони на учениците. 

  9. До 10.09.2018 година – 15.00 часа  г-жа Гълъбина Стоянова- председател  на 

комисиите за оценяване на изпита по  теория да представи в дирекцията  всички 

билети за провеждане на изпита. 

  10. Срок за оповестяване на резултатите от ДКИ – 13.09.2018 г.- 15.00 часа- 

информационно табло за ученици. 

 13. До 05.09.2018 г.Вярка Русева да оповести на информационното табло за 

ученици датата, мястото и началния час на всеки изпит по настоящата заповед. 
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ОПРЕДЕЛЯМ : 

 

Следните срокове за оформяне решенията на комисиите в протоколи  

Комисия за допускане до изпитите - до 04.09.2018 година- 13.00 часа 

Комисия от квестори за изпита по теория ІІІ степен - на 11.09.2018 година до 1 

час след приключване на изпита. 

Комисии за оценяване на изпита по теория за всички професии до 13.09.2018 

година - 10.00 часа 

Комисия за придобиване на професионална квалификация - до 13.09. 2018 

година - 14.00 часа 

Място за проверка и оценка на писмените работи – в  кабинет 205. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще реализирам лично. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата   срещу подпис за 

сведение и изпълнение. 

 

инж. Марияна Дражева ………………….. 

Директор на ПГ по ТС „М. В. Ломоносов“ 

     

Запознати със заповедта: 

Гълъбина Стоянова ………… 

инж.  Наталия Жекова…………. 

Юлиана Дикова ……………….. 

Галина Георгиева ……………… 

Неделчо Недев   ……………….. 

инж. Петър Спецов …………… 

Вярка Русева ……………………                         
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