
 
град Самоков /2000/, ул. „Булаир” №2, тел.: директор 0884063753, 

тел. деловодство 0884965483, тел. счетоводство 0884063724, e-mail: su_samokov@abv.bg 

З А П О В Е Д 

№ РД 11-250/19.12.2022 г.  
На основание чл. 258 (1), чл. 259 (1) от ЗПУО, чл. 33 (1) чл. 35 (1),(2) и (3) от ЗПОО, 

чл. 95, т. 2, чл. 96 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците и 

във връзка със Заповед РД 09 – 4063/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката 

за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните 

държавни изпити за придобиване на професионална квалификация и на график на 

дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити 

и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022/ 

2023 година, както и във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 9а) ал.2 и ал. 4, т. 1-5 от Наредба № 1 

от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на 

професионална квалификация 

УТВЪРЖДАВАМ: 

I. Теми за индивидуални задания за дипломни проекти на учениците от професия 

„Организатор на интернрт приложения“, описани в Приложение №1. 

II. Теми за индивидуални задания за дипломни проекти на учениците от професия 

„Спедитор – логистик“, описани в Приложение № 2. 

III. Индивидуални задания за защита на дипломни проекти в теоретичната част на 

учениците от професия „Организатор на интернрт приложения“, приложени в Приложение 

№ 3 към настоящата заповед. 

IV. Индивидуални задания за защита на дипломни проекти в теоретичната част на 

учениците от професия „Спедитор – логистик“, приложени в Приложение № 4 към 

настоящата заповед. 

                                                         Н А Р Е Ж Д А М: 

I. Индивидуалните задания за защита на дипломни проекти в теоретичната част 

на учениците от професия „Спедитор – логистик“, да се възложат на съответните ученици от 

ръководителя консултант В. Тасева в срок не по – късно от 03.01.2023 г. 

II. Индивидуалните задания за защита на дипломни проекти в теоретичната част на 

учениците от професия „Организатор на интернрт приложения“, да се възложат на 

съответните ученици от съответните ръководители консултанти Й. Николова и Г. Кацрски в 

срок не по – късно от 03.01.2023 г. 

III. Г. Кацарски да публикува настоящата заповед на официалната Internet страница 

на училището за информация. 

IV. Със заповедта да се запознаят ученициите, родителите и ръководителите 

консултанти  за сведeние и изпълнение от ЗАС – Веселина Машова.  

Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично. 

Прилагам: Приложение № 1 – Теми за дипломни проекти на учениците от професия 

„Организатор на интернрт приложения“  

Приложение № 2 – Теми за дипломни проекти на учениците от професия „Спедитор – логистик“ 

Приложение № 3 - Индивидуални задания за дипломни проекти на учениците от професия 

„Организатор на интернрт приложения“  

Приложение № 4 - Индивидуални задания за дипломни проекти на учениците от професия 

„Спедитор – логистик“ 

 

ЛИЛЯНА МИНКОВА 

Директор на СУ „Отец Паисий” гр. Самоков 

Запознати: 

Георги Кацарски, учител по ИТ ...................... и В. Машова. ЗАС .........

 


