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З А П О В Е Д 

№ 950/ 30.07.2020 г. 

На основание чл. 258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО и в изпълнение на дейностите по 

Наредба №10 / 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното 

образование и попълване на незаетите места след трето класиране на ученици, 

завършили основно образование  

I. ОБЯВЯВАМ: 

Едно свободно място в профил „Софтуерни и хардуерни науки” 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ : 

Училищна комисия за приемане на документи за попълване на незаетите места и 

записване на учениците в състав :  

Председател: Светлана Иванова Първанова  

Членове : Виолета Василева  Рогачева 

       Гергана Лазарова Лазарова 

 

II. НАРЕЖДАМ : 

1. Училищната комисия подпомага директора за организацията на дейностите по 

приема. 

2. Приема документите на кандидатстващите ученици /оригинал на свидетелство 

за основно образование, служебна бележка за резултатите от приемните изпити/ 

от 3.08.2020 г. до 11.08.2020 година. 

3. Подрежда желаещите да постъпят в училището по бал в низходящ ред. Балът за 

прием се образува от удвоения резултат по български език и литература и 

удвоения резултат по математика от националното външно оценяване и 

оценките по информационни технологии и чужд език от 7. клас от 

свидетелството за основно образование. 

 

Обявяване на резултатите – 12.08.2020 г. 
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Срок на изпълнение на настоящата заповед: до 12.08.2020 г. 

     Настоящата заповед да се доведе до знанието на ангажираните за сведение и 

изпълнение. 

         Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично. 

Татяна Михайлова .................................... 

/Директор на 44. СУ „Неофит Бозвели”/ 

30.07.2020 г-    За Директор:............................................. 

      Светлана Първанова 

      (Съгласно Заповед № 882/ 08.07.2020 г.  

на Директора на 44. СУ) 

 

 


