ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
„ИВАН П. ПАВЛОВ” – СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД
№ 679 / 27.01.2017 г.
На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното
образование, във връзка със заповед №РД 09-1166/19.08.2016 г. на Министъра на
образованието и науката за организацията и провеждането на държавните зрелостни
изпити през учебната 2016/2017 година
Н А З Н А Ч А В А М:
Училищна зрелостна комисия в състав:
Председател: г-жа Юлия Бозукова
Членове:
1. г-жа Петя Радкова
2. инж. Таня Пенева
3. д-р Илиана Петрова
4. г-жа Златка Юрукова
5. инж. Валя Иванова
Н А Р Е Ж Д А М:
Училищната зрелостна комисия да:
1. Съставя и подписва протокол за допуснатите до държавни зрелостни изпити ученици;
2. Приема заявленията на зрелостниците за допускане до държавни зрелостни изпити и
им издава служебни бележки за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни
изпити и за кандидат, допуснат до държавни зрелостни изпити;
3. Приема от директора на училището протоколите с изпитните резултати и изпитните
работи, като организира и контролира запознаването на зрелостниците с тях;
4. Организира издаването на дипломи за завършено средно образование и удостоверения
за завършен гимназиален етап.

О П Р Е Д Е Л Я М:
Г-жа Красимира Иванова за администратор за дейностите по чл.22, т. 3 от
Наредба № 3 от 17.05.2004 година за организацията и провеждането на държавните
зрелостни изпити, а именно: да обобщава и предава на регионалната комисия за
организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити справка за зрелостниците,
които са заявили желание за допускане до държавен зрелостен изпит, по образец,
утвърден от министъра на образованието, младежта и науката на хартиен и магнитен
носител, включително и за зрелостниците със специални образователни потребности
и/или с хронични заболявания.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Лидия Блажева (ЗДУПД) и
на зооинж. Ивелина Пейчева (ЗДУД).
С тази заповед да се запознаят споменатите лица за изпълнение.
Д-Р КАМЕН ЯБЪЛКАРОВ /п/
Директор на ПГВМ „ Иван П. Павлов”
Стара Загора

