
ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ   
ТЕХНОЛОГИИ  И  ТЕХНИКА - ПЛОВДИВ 

гр.Пловдив 4003, бул.”Васил Априлов”№156, Директор: 95-28-38, Секретар:  95-50-18,  

Факс:  95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com 

 

 

 

Графици на изпитните сесии на учениците от самостоятелна форма на 
обучение през учебната 2019/2020 година. 

 

I. Дата, начален час и място на провеждане на изпитите през месец октомври 2019 

година. 

Дата 
Ден от 

седмицата 

Нача лен 
час 

Учебни предмети Място 

07.10. Понеделник 

13.45 

Математика - IX кл.  
Математика – XI кл. 
Математика - XII кл. 

28 каб. 

14,30 

ЗИП – Технологични процеси при производство 
на храни и напитки /учебна 
практика/(„Технологичен и микробиологичен 
контрол в ХВП”)  - XIкл. 

Базово 
предприятие 

     

08.10. Вторник 13.45 

Български език и литература – X кл. 
Български език и литература – XIкл. 
Български език и литература- XII кл. 
Контрол и управление на безопасността на 
храните и напитките („Контрол на качеството и 
безопасност на храни и напитки”)  - XII кл. 

28 каб. 

     

09.10. Сряда 

13.45 

 

I Чужд език– Английски език, писмен - Х кл. 
I Чужд език– Английски език, писмен - XI кл. 
Чужд език по професията– Английски език, 
писмен („Контрол на качеството и безопасност 
на храни и напитки”)  -  XIIкл. 
Контрол и управление на качеството на храни и 
напитки („Контрол на качеството и безопасност 
на храни и напитки”)  – XII кл. 

29 каб. 

След 
приключване 
на писм. част 

I Чужд език– Английски език, устен – Х кл. 
I Чужд език– Английски език, устен - XI кл. 
Чужд език по професията– Английски език, 
устен („Контрол на качеството и безопасност на 
храни и напитки”)  -  XIIкл. 
 

 

28 каб. 

     

10.10. Четвъртък 

13.45 

II Чужд език – Немски език , писмен–Х кл. 
Микробиология(„Технологичен и 
микробиологичен контрол в ХВП”)  -  XIIкл. 

29 каб. 

13.45 
Физическо възпитание и спорт - XII кл. 
 

Физк. салон 

След 
приключване II Чужд език – Немски език , устен – Х кл. 29 каб. 



на писм. част 

14,30 

Контрол и управление на безопасността на 
храните и напитките /учебна практика/ 
(„Контрол на качеството и безопасност на храни 
и напитки”) - XII кл. 

Базово 
предпри-ятие 

     

11.10. Петък 13.45 

Математика -  Х кл. 
Предприемачество („Технологичен и 
микробиологичен контрол в ХВП”)  – XI кл. 
Автоматизация на производството („Контрол на 
качеството и безопасност на храни и напитки”) – 

XII кл. 
Хигиена на храните и 
законодателство(„Технологичен и 
микробиологичен контрол в ХВП”)  – XII кл. 

28 каб. 

     

14.10. Понеделник 

13.45 

Информационни технологии ,писмен -  X кл. 
 

20 л. 

Физическо възпитание и спорт - XI кл. Физк. салон 

След 
приключване 
на писм. част 

Информационни технологии ,практически -  X 

кл. 
 

20 л. 

     

15.10. Вторник 13.45 

История и цивилизация – Х кл. 
История и цивилизация - XI кл. 
Електротехника и електроника („Контрол на 
качеството и безопасност на храни и напитки”) - 
XII кл. 

28 каб. 

     

16.10 Сряда 13.45 

География и икономика - X кл. 
Здравословни и безопасни условия на 
труд(„Технологичен и микробиологичен контрол 
в ХВП”) - XI кл. 

29 каб. 

     

17.10 Четвъртък 13.45 

Етика и право - X кл. 
Философия - XI кл. 
Свят и личност - XIIкл. 

29 каб. 

 
 

ІI. Дата, начален час и място на провеждане на изпитите през месец януари 2020 

година. 

Дата 
Ден от 

седмицата 

Начален 
час 

Учебни предмети 
Място на 

провеждане 

09.01. Четвъртък 13,45 

Биология и здравно образование – IX кл. 
Аналитична химия и инструментални 
методи („Технологичен и микробиологичен 
контрол”) – XI кл. 
Контрол и управление на безопасността на 
храните и напитките(„Контрол на качеството и 
безопасност на храни и напитки”) – XII кл. 
Български език и литература - XII кл. 
 

 

Каб. 26 



     

10.01. Петък 13,45 

Физика и астрономия –Х кл. 
Процеси и апарати („Технологичен и 
микробиологичен контрол”) – XI кл. 
Контрол и управление на качеството на храни и 
напитки („Контрол на качеството и безопасност 
на храни и напитки”) – XII кл. 
Математика – XII кл. 
 

Каб. 26 

     

13.01. Понеделник 

13,45 
Химия и опазване на околната среда -  Х кл. 
 

Каб. 26 

14.30 

Аналитична химия и инструментални методи 
/учебна практика/ („Технологичен и 
микробиологичен контрол”) - XI кл. 
Контрол и управление на качеството на храни и 
напитки /учебна практика/ („Контрол на 
качеството и безопасност на храни и напитки”) – 

XII кл. 
 

Лаб. 43 

Базово 
предприятие 

     

14.01. Вторник 

13,45 
Здравословни и безопасни условия на труд-  Х 
кл. 26к. 

14.30 

Приложни програмни продукти 
/практика/(„Контрол на качеството и 
безопасност на храни и напитки”) – XII кл. 

Комп. 
Кабинет 

     

15.01. Сряда 13,45 

Производствена практика(„Контрол на 
качеството и безопасност на храни и напитки”) – 

XIIкл. 

Базово 
предприятие 

     

16.01. Четвъртък 13,45 

ЗИП - Добри производствени практики в ХВП 
(„Контрол на качеството и безопасност на храни 
и напитки”) /учебна практика/– XII кл. 

Базово 
предприятие 

     

17.01. Петък 13,45 

Чужд език по професията – Английски език 
(„Контрол на качеството и безопасност на храни 
и напитки”) – XII кл.- писмен 

26к. 

  

След 
приключван
е на писм. 

част 

Чужд език по професията – Английски език 
(„Контрол на качеството и безопасност на храни 
и напитки”) – XII кл.- устен 

26к. 

20.01. Понеделник 

14,30 
Физическо възпитание и спорт– IXкл.  
Физическо възпитание и спорт– XII кл 

Физк. 
Салон 

14.30 

Контрол и управление на безопасността на 
храните и напитките – учебна практика 
(„Контрол на качеството и безопасност на храни 
и напитки”) – XII кл. 
 

Базово 
предприятие 

 

 

 

 

 

 

 



III. Дата, начален час и място на провеждане на изпитите през месец юни 2020 година. 

 

Дата 
Ден от 

седмицата 

Начален 
час 

Учебни предмети 
Място на 

провеждане 

15.06. Понеделник 13.45 

Икономика („Контрол на качеството и 
безопасност на храни и напитки”) – X кл. 
Биохимия - („Технологичен и микробиологичен 
контрол”) – XI кл. 

Каб. 26 

 

     

16.06. Вторник 

13,45 

Технологии и техника за производство на храни и 
напитки – („Контрол на качеството и безопасност 
на храни и напитки”) – X кл. 

Каб. 26 

14.30 
Биохимия /учебна практика/ - („Технологичен и 
микробиологичен контрол”) – XI кл. Лаб.42 

     

17.06. Сряда 

13.45 

Микробиология на храните и напитките(„Контрол 
на качеството и безопасност на храни и напитки”) 
– X кл. 

Лаб.42 

14.30 

Производствена практика („Технологичен и 
микробиологичен контрол”) – XI кл 

 

Базово 
предприятие 

     

18.06. Четвъртък 14.30 

Технологии и техника за производство на храни и 
напитки /учебна практика/  – („Контрол на 
качеството и безопасност на храни и напитки”) – 

X кл. 
ЗИП – Технологични процеси при производство 
на храни и напитки/учебна практика/ 
(„Технологичен и микробиологичен контрол”) – 

XI кл 

 

Базово 
предприятие 

Базово 
предприятие 

 

* Забележка: При изпити, които се провеждат в две части /писмена и устна, писмена и 
практическа/, устната или практическа част се провежда непосредствено след приключване на 
писмената. 
 

Инж. Людмила Ганчева, 
директор на ПГХТТ – 

Пловдив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ   
ТЕХНОЛОГИИ  И  ТЕХНИКА - ПЛОВДИВ 

гр.Пловдив 4003, бул.”Васил Априлов”№156, Директор: 95-28-38, Секретар:  95-50-18,  

Факс:  95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com 

 

 
 

 

 
ЗАПОВЕД № 449 

от 02.09.2015 г. 
 

На основание чл. 84, ал. 1, ал.  2, т. 2 и ал. 3 от ППЗНП,  чл. 25, ал. 1, т. 4 и чл. 29б, ал. 1 
и ал. 2 от Наредба № 3 за системата на оценяване и във връзка с подадени заявления за 
обучение на ученици в самостоятелна форма  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

І. Комисии по оценяването на писмените изпитни работи, устните отговори, 

практическите умения и компетенциите на учениците от самостоятелна форма на обучение 
през септемврийската сесия на 2014/2015 година 

 

№ 
Учебни 

предмети 
Комисии 

1. 
Автоматизация на производството – ХII кл. 
Основи на автоматизацията – ХII кл. 

Предс.: Д. Джанкова 

Член: Хр. Георгиева 

2. Микробиология – ХI кл. Предс.: Ст. Глухарев 

Член: М. Попова 

3. 
Технохимичен контрол – уч.п-ка – ХII кл. 
Организация и контрол на производството – уч.п-ка – ХII кл. 

Предс.: М. Грозданова 

Член: Р. Георгиева 



Производствена практика (ПАБН) – ХII кл. 

4. Чужд език по професията (английски) – писмен и устен – ХII кл. Предс.: Ант. Тантикова 

Член: Р. Христова 

5. 

Контрол и управление на безопасността на храни и напитки – 

ХII кл. 
Контрол и управление на качеството на храни и напитки – ХII 

кл. 

Предс.: Д. Николова 

Член: Св. Ноева 

6. Климатична, вентилационна и отоплителна техника – ХI кл. Предс.: Ек. Вулева 

Член: Хр. Георгиева 

7. Свят и личност – ХII кл. Предс.: Св. Николова 

Член:В. Тачева 

8. Физика и астрономия – Х кл. Предс.: Т. Добрева 

Член: външен оценител 

9. 

Топлинни източници – ХI кл. 
Експлоатация и ремонт на топлотехническите съоръжения и 
инсталации агрегати  – ХI кл. 

Предс.: Хр. Георгиева 

Член: Ек. Вулева 

10. Математика – Х и ХII кл. Предс.: Л. Славова 

Член: Ил. Пъкова 

11. Физическо възпитание и спорт – Х и ХII кл. Предс.: М. Парапанова 

Член: Ат. Георгиева 

12. Аналитична химия с физични методи – ХI кл. Предс.: Ил. Василева 

Член: В. Каравасилева 

13. 
Български език и литература – Х и ХII кл. 
Български език и литература ЗИП – ХII кл. 

Предс.: Ел. Ковачева 

Член: В. Пеевска 

14. 

Изграждане на сградни мрежи и съоръжения в топлинната 
техника ЗИП –  ХI кл. 
Учебна практика по специалността (ТТ) – ХI кл. 

Предс.: Ив. Стойков 

Член: Ст. Караиванов 

15. Подемно-транспортна техника – ХII кл. Предс.: Ст. Караиванов 

Член: Ов. Харутюнян 

16. Биология и здравно образование 
Предс.: Б. Василева 

Член: новоназначен учител 

17. Химия и опазване на околната среда – Х кл. Предс.: Б. Василева 

Член: Илияна Василева 

18. Добри производствени практики – ХII кл. Предс.: Св. Костадинова 

Член: В. Каравасилева 

19. Философия ЗИП – ХII кл. Предс. В. Тачева 

Член: външен оценител 

 

Задължения на комисиите по оценяването: 

 Председателят на комисията по оценяването подготвя конспектите, задачите, 
материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно 
съдържание и ги представя на директора за утвърждаване не по-късно от 04.09.2015 г., 
както и уточнява времето за консултации на учениците, които ще полагат изпити. 

 В деня на изпита председателят на комисията присъства на тегленето на изпитните 
билети и при необходимост дава кратки разяснения във връзка с критериите за 
оценяване, след което напуска изпитната зала. 

 Комисията по оценяването провежда устната или практическата част на изпита по 
учебните предмети, които се провеждат в две части (писмена и устна или писмена и 
практическа), по които това е предвидено, както и изпитите по учебна, лабораторна и 
производствена практика, и извършва оценяване на знанията, уменията и 
компетенциите на учениците. 

 След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването 
получава от директора изпитните работи на учениците, като удостоверява това с 
подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит. 



 Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и члена на 
комисията в учителската стая. Резултатите се отразяват в протокол за резултата от 
писмен, устен или практически изпит с номенклатурен номер 3-80.   

 Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 29з от Наредба № 3 от 
15.04.2003 г. за системата за оценяване. Оценката се формира като средноартиметична 
от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с точност до 
единица; крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е 
средноаритметична от оценките, поставени за всяка част с точност до единица; 
крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб 2, когато някоя от 
оценките по отделните части е слаб 2; в тези случаи изпитът  се полага и в двете части. 

 На писмената работа се вписва рецензия по утвърдените критерии и окончателната 
оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица. 

 В тридневен срок от провеждането на съответния изпит председателят на комисията 
предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита с 
номенклатурен номер 3-80 заедно с проверените и оценени писмени работи,  които са 
подредени по реда на вписване на учениците в протокола. 

 

II. Възлагам на помощник-директора по учебна дейност: 
 Да организира подреждането, прошнуроването и прономероването в класьор на 

протоколите за резултатите от писмен, устен или практически изпит с номенклатурен 
номер 3-80 заедно с писмените работи от писмените изпити и от писмената част на 
изпитите, които се провеждат в две части – писмена и устна или писмена и 
практическа. 

 Да съхранява в стаята на помощник-директорите класьора с протоколите за 
резултатите от писмен, устен или практически изпит с номенклатурен номер 3-80 

заедно с писмените работи от писмените изпити и от писмената част на изпитите, 
които се провеждат в две части – писмена и устна или писмена и практическа, до края 
на учебната година, след което го предава за съхранение в архива на училището със 
срок постоянен. 

 

С настоящата заповед да се запознаят срещу подпис горепосочените лица за сведение и 
изпълнение.  
 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ПДУД Иван Чакъров. 
 

 

Инж. Людмила Ганчева, 
директор на ПГХТТ – 

Пловдив 

 

 

 

Запознати със заповед № 449/02.09.2015 г. 
 

 

Иван Чакъров 

Дафинка Джанкова 

Христина Георгиева 

Стефан Глухарев 

Мария Попова 

Мариана Грозданова 

Румяна Георгиева 

Антоанета Тантикова 

Ралица Христова 

Донка Николова 

Светла Ноева 

Екатерина Вулева 

Светла Николова 

Виолета Тачева 

Тотка Добрева 

Любка Славова 



Илияна Пъкова 

Мая Парапанова 

Атанаска Георгиева 

Илияна Василева 

Васка Каравасилева 

Елеонора Ковачева 

Венета Пеевска 

Иван Стойков 

Стоян Караиванов 

Ованес Харутюнян 

Боряна Василева 

Светла Костадинова 

 


