Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”
гр.Попово, 7800, ул.”Раковска“ №1, тел: 0608/46551, тел/факс:0608/46552
e-mail: info@pgss-popovo.com , www.pgss-popovo.com

ЗАПОВЕД
№ 1015
гр. Попово, 05.05.2021 година
На основание чл. 258, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.
31, ал. 1, т. 2 и т.19 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и във връзка с чл. 43a, ал.2 и чл.
44 от Наредба № 3 /15.04.2003 год. за системата на оценяване и във връзка със Заповед №
РД09-2133/ 28.08.2020 г. на Министърa на образованието и науката за определяне на датите и
провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на
степен на професионална квалификация за учебната 2020/2021 година и Заповед №
1461/08.09.2020г. на Директора на ПГСС „Н. Пушкаров”

НАЗНАЧАВАМ:
Квестори за изпита - част по теория на професията.
Начало на изпита – 8:00 часа. Продължителност 4 астрономически часа.
кабинет
32

Изпит по теория на професията …..
Техник на селскостопанска техника
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Техник на селскостопанска техника
Техник – растениевъд
Техник – растениевъд
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Икономист
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Икономист
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Организатор на туристическа агентска
дейност
Готвач
Фермер
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коридор

квестори
Владимир Стойков
Иринка Антонова
Диана Пенева
Диана Трифонова
Теодора Иванова
Теодора Енчева
Таня Атанасова
Божидар Бужев
Румяна Христова
Милена Василева
Петя Цанева
Гергана Цонева
Диана Димитрова
Десислава Стоянова
Стефан Стоицов
Илия Нейчев

Задължения на комисията:
1. правят инструктаж за задълженията на явилите се ученици.
2. попълват протоколите за дежурство при провеждане на писмения изпит съгласно приложение
№ 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование или приложение № 1 към чл. 5, ал. 3 от Наредба №
2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години;
3. член от комисията написва на дъската "Държавен изпит за придобиване на първа/втора/трета
степен на професионална квалификация по теория на специалността …………………………… .................. година". Темата и номера на билета, началото и края на изпита;
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4. при необходимост съставят протокол за констатирани нарушения и уведомяват
директора/ръководителя на обучаващата институция и отстраняват обучаемия от изпит.
Всеки квестор, учител-консултант/преподавател консултант или член на комисия
удостоверява обстоятелството с декларация по образец, утвърден от министъра на
образованието и науката.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на членовете на комисиите за сведение и
изпълнение.

инж. агр.ТЕМЕНУГА ТОДОРОВА
Директор на ПГСС „Никола Пушкаров” гр.Попово
Запознати със заповедта :
Владимир Стойков

Учител по история и цивилизации

Иринка Антонова

Ст. учител по английски език

Диана Пенева

Ст. учител по математика

Диана Трифонова
Теодора Иванова

Ст. учител по български език и
литература
Ст. учител по немски език

Теодора Енчева

Ресурсен учител

Таня Атанасова

Петя Цанева

Ст. учител по български език и
литература
Ст. учител по биология и здравно
образование
Ст. учител по обществени науки

Диана Димитрова-Георгиева

Учител по математика

Божидар Бужев

Десислава Стоянова

Ст. учител по химия и опазване на
околната среда
Учител по физическо възпитание и
спорт
Ст. учител по физическо възпитание и
спорт
Ст. учител по география и икономика

Гергана Цонева

Учител по история и цивилизации

Милена Василева

Ст. учител по физика и астрономия

Румяна Христова

Стефан Стоицов
Илия Нейчев

