
 

         

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ”ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“ 

гр. Свищов 5250, ул. “Димитър Хадживасилев” № 11, тел.: 0631/643 55 , е–mail: dtg.svishtov@gmail.com 

 

З А П О В Е Д 

№ 838/19 април 2021 г. 

 

 

На основание  чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2  от  Наредба № 15/22.07.2019  г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, във връзка с изпълнение на проект с рег. №2020 - 1 - BG01 - КА102 - 078110 на тема: 

"Икономисти на бъдещето" в гр. Сарагоса, Испания, по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1:  

„Образователна мобилност за граждани”, КА 102  и предложение, вх.№ 1600/19.04.2021 г. от 

Миланка Александрова Узунова, председател на комисия за подбор на ползватели – ученици по 

проекта 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

График и правила за провеждане на събеседване с кандидатите на тема: „Културни особености 

характерни за Испания и регион Арагон“ с класираните на второ междинно класиране 24 ученици, 

както следва: 

 

1. График за провеждане на събеседване с кандидатите:  

• дата: 21 април 2021 г.; 

• начален час: 15.30 ч.; 

• място на провеждане на събеседване с кандидатите: платформа Teams на edu.mon.bg, 

приложение на Офис 365, екип: Приятели на Испания. 

 

2. Правила за провеждане на събеседването с кандидатите: 

Учениците избират един елемент от своята културна подготовка, свързана с Испания, който ги е 

впечатлил най-много (място, обект, храна, традиции и т.н.) и подготвят кратко представяне за него 

при следните изисквания: 

2.1. Време за представяне:  3-5 минути. Представянето е по реда на резултатите от второ 

междинно класиране за:  

2.1.1. ХІ-а клас, професия: „Икономист - информатик“, специалност „Икономическа 

информатика“; 

2.1.2.  Х-a клас - за попълване на незаети места по професия: „Икономист - информатик“, 

специалност „Икономическа информатика“; 

2.1.3. ХІ-б клас, професия: „Офис – мениджър“, специалност „Бизнес – администрация“. 

2.2. Обем на презентацията -  до 10 слайда (включително начален и краен, ако има такива). 
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2.3. В слайдовете се използва минимално количество текст (акценти), останалата информация 

се представя устно на български език. 

2.4. Използват се ясни снимки, подходящо подбрани по цвят и големина шрифтове, четими на 

съответния фон. 

2.5. Учениците изразяват лично отношение – обясняват защо са избрали именно този елемент, 

кое в него ги е впечатлило и т.н. 

Забележка: Не се изисква посочване на източници на информация и снимки (авторски права). 

 

Настоящата  заповед да се сведе до знанието на комисията по подбор на ползватели по 

проекта и да се публикува в сайта ПДТГ „Димитър Хадживасилев” от Цветелин Борисов. 

 

 

 

     ДИРЕКТОР: /П/      

               /Р. Иванова/ 

РИ/МН 

 


