
 
 

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-10-1796 

Първомай, 03.09.2021 г. 

 

На основание чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното 

и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба №15 за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с 

реализирането на графика на дейностите по приема на учениците за учебната 2020/2021 година 

след завършено основно образование, съгласно чл. 70 от Наредба 10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование, както и допълването на броя на незаетите 

места след трети етап на класиране и записване 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

Ред и условия за попълване на незаетите места в специалност „Туристическа анимация“, 

професия „Аниматор в туризма“, VIII клас, след трети етап на класиране: 

1. Прием на документи до 16.00 ч. на 09.09.2021 г. 

2. Обявяване на класираните ученици до 17.00 ч. на 09.09.2021 г.  

3. Записване на приетите ученици до 10.09.2021 г. 

4. Обявяване на незаетите места до 17.00 ч. на 10.09.2021 г. 

Н А З Н А Ч А В А М: 

Комисия за класиране на учениците, подали заявление след трети етап за специалност 

„Туристическа анимация“, професия „Аниматор в туризма“, VIII клас, в състав: 

1. Недялка Николова Стефанова 

2. Добринка Иванова Петрова 

При спазване разпоредбите на Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование, комисията осъществява прием на документи до 16.00 ч. на 09.09.2021 

г., обявява на класирането до 17.00 ч. на 09.09.2021 г. и записва приетите ученици на 10.09.2021 

г. Обявяване на незаетите места до 17.00 ч. 10.09.2021 г. 

 

З А Д Ъ Л Ж А В А М: 

Комисията да се запознае с Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование и спазва нейните разпоредби. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и 

изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Красимира Дамянова – ЗДУД и на 

Севдалина Йорданова – ЗДУД.  

 

 

 

ЧАВДАР ЗДРАВЧЕВ 

Директор на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” 

4270 Първомай, ул. „Кочо Честименски“ 20, тел.:0336 65716, e-mail: a.zlatarov@sou-zlatarov.org 


