
ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 

„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ" - ВРАЦА 

бул. ,,Демокрация" № 18, 3000, Враца 
тел./факс: 092/ 62 47 26 

ЗАПОВЕД 

№ J..~f.{ .~<}f.f~/t;,1..-.f.(„!дJI) r-

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл. 108 и чл. 109 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на 
дейностите в предучилищното и училищното образование и чл. 1 7 от ПДУ 

ОБЯВЯВАМ: 

За учебната 2020/2021 г. свободни места по профили и паралеки, както 

следва: 

1Х д клас: 
1 място - специалност „Приложно програмиране", професия: Приложен 

програмист с английски език, професионално направление „Компютърни 

науки" ; 

XI r клас: 
3 места - профил: „Икономическо развитие", паралелка: География и 

иконо~ика с английски език; 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

Ред и условия за попълване на обявените свободни места за учебната 2020/2021 
година: 

1. Документи за кандидатстване: 

• Заявление до директора (по обрсqец); 

• Ученическа книжка за завършен клас/удоетоверение за завършен първи 

гимназиален етап през учебната 2019/2020 г. 

2. Срок за подаване на документите: 

От 06.07.2020 г. до 03.09. 2о'20 г. от 8:00 до 16:00 часа в канцеларията на 
гимназията. 

3. Класиране на приетите ученици и издаване на служебни бележки за 
записване: 

04.09.2020 г. по реда на чл . 17, ал. 10 от ПДУ, както следва: 

3 .1. Класиране на учениците, подали документи, по низходящ ред на 

средния успех от изминалата учебна година; 

3.2. В случай, когато двама или повече кандидати имат еднакъв успех, 



класирането се извършва по реда на чл. 17, ал. 10 от ПДУ. 

4. Записване на класираните ученици в съответния клас със заповед на 
директора на основание Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в предучилищното и училищното образование 

13 .09.2020 r. от 8:00 до 16:00 часа в канцеларията на гимназията. 

5. Доку.менти за записване: 

• Заявление до директора (по образец) ; 

• Удостоверение за преместване; 

• Копие на личното образователно дело на ученика (за учениците от VIII до 
ХП клас, заверено от училището, в което се е обучавал ученика през 

учебната 2019/2020 r.); 
• Копие от училищен учебен план, по който се е о~учавал ученика; 

• Лична здравно-профилактична карта. 

Директорът ·със заповед определя условията и реда за провеждане на 

приравнителните изпити при необходимост. 

Препис от настоящата заповед да се публикува на сайта и постави на видно 

място на входа на училището за сведение на заинтересованите лица. 

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА 

ДИРЕКТОР НА ППМГ „АКАД. 


