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З А П О В Е Д 

№1110/27.08.2018г. 

 

На основание чл. 258, ал.1 и чл. 259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с осъществяване на 

дейностите по чл.69 и чл.70, ал.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на 

дейностите в училищното образование и в изпълнение на заповед РД-09-

4135/29.08.2017г. на министъра на образованието и науката, за определяне графика на 

дейностите по приема на ученици в неспециализираните училища след основно 

образование за учебната 2018/2019г. 

 

I. О Б Я В Я В А М: 

Две свободни места за прием след завършено основно образование след трети 

етап на класиране, специалност Организация на туризма и свободното време. 

 

II. О П Р Е Д Е Л Я М: 

II.1. Комисия за приемане на документите за участие след трети етап на класиране, 

подреждане на кандидатите за незаетите места и записване на приетите ученици след 

трети етап на класиране за учебната 2018/2019година, в състав: 

 - Даринка Тодорова Йорданова 

 - Петя Атанасова Желева 

 

II.2. Задължения на комисията: 

 - Приема необходимите документи за участие в класирането след III етап 

 - Класира кандидатите след III етап 

 - Обявява приетите ученици след III етап 

 - Записва приетите ученици след III етап 

 - Обявява записалите се ученици след III етап и броя на незаетите места 

 - Спазва сроковете, определени в т. II.3. от настоящата заповед. 
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II.3. График за дейностите по попълване на незаетите места след трети етап на 

класиране в ПГСУАУ “ Атанас Буров “- Силистра, както следва: 

 

№ Вид дейност Срок 

1 Подаване на документи за участие в класиране след  
III етап 

от 29.08.2018г. до 
05.09.2018г. 

9,00ч. - 15,00ч. 

2 Обявяване на приетите ученици след III етап 07.09.2018г. до 11,00ч. 

3 Записване на приетите ученици след III етап 07.09.- 10.09.2018г.  
до 12,00ч. 

4 Обяваване на записалите се ученици след III етап и 
броя на незаетите места 

10.09.2018г.  
след  12,00ч. 

5 В случай на свободни места, процедурата се повтаря 
до попълване на свободните места 

от 10.09.до 11.09.2018г. 
до 12,00ч. 

 

II.4. Необходими документи за участие в класиране: 

 Заявление до Директора; 

 Оригинал на служебна бележка с резултати от НВО по БЕЛ и математика; 

 Оригинал на свидетелство за основно образование; 

 Oригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия 

лекар на ученика. 

II.5. Класирането да се извърши по низходящ ред на бала, като балът се формира 

както следва: сбор от утроената оценка от НВО по БЕЛ, оценка от НВО по 

математика, оценките по география и икономика и 1-ви чужд език от 

свидетелството за основно образование. 

 Г-жа Диана Жекова да публикува заповедта на сайта на гимназията. 

 Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществява Директорът. 

 

  

 

Денка Михайлова 

 Директор на ПГСУАУ “ Атанас Буров “ 

  

 


