
                   ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО „РАЙКО ЦОНЧЕВ“ 
      гр. Добрич, ул. България №3, тел. +359 58 655 645, e-mail: raykotsonchev@gmail.com 

1.КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VIII КЛАС: 
  

Кандидатстването става директно при нас на адрес: ул. „България“№ 3, етаж 2, офис 

33. 

ПРОЦЕДУРА ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ: 

1. Учениците може да се преместват, както следва: 

 от VII до Х клас включително - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки 

учебен срок;  

 в XI клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия 

профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по 

същата специалност от професия. Учениците от XI клас могат да се преместват след 

успешно завършен клас, като при преместването си не могат да сменят профила и 

задължителните профилиращи предмети, които са изучавали, както и специалността 

от професията; 

 в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия 

профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по 

същата специалност от професия 

 ПРЕМЕСТВАНИЯ ИЗВЪН ГОРЕОПИСАНИТЕ СЛУЧАИТЕ СЕ 

РАЗРЕШАВАТ ОТ НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО на територията, на която се намира приемащото училище, като 

се представят документи, удостоверяващи причините за преместването; 

 Ученици, които се преместват от чужди училища извън България, могат да бъдат 

приети след като приложат и документи, издадени от Регионално управление на 

образованието – град Добрич за признаване на завършен клас или етап на училищно 

обучение или степен на образование и професионална квалификация по документи, 

издадени от училища на чужди държави. 

2. Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред съгласно НАРЕДБА 

№ 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование: 

 Родителите подават писмено заявление до директора на ЧПГТП „Райко Цончев“; 

 Директорът на Гимназията издава служебна бележка до три работни дни, с която 

потвърждава възможността за записването на ученика;  

 Служебната бележка се представя от родителя/настойника и/или ученика заедно със 

заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества 

ученикът; 

 До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, 

предоставя на родителя/настойника и/или ученика удостоверение за преместване, 

копие на училищния учебен план, копие на личното образователно дело на ученика в 

гимназиален етап; 

 До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване 

родителят/настойникът и/или ученикът представя получените документи за записване 

в приемащото училище; 

 Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед 

условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. 

Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано 

съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите 



приравнителни изпити, ако има такива. Ученикът се счита за преместен в новото 

училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище  

2.ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ: 

 Изпит по английски език или български език; * 

 Тест за логическо мислене; 

 Интервю; 

 Приравнителни изпити, които се определят със Заповед на Директора (в 

зависимост от учебните планове) и се полагат след преместването на ученика.  
 

*Учениците, които са избрали един от профилите с интензивно изучаване на 

английски език („Икономическо развитие“, „Предприемачески“ или „Софтуерни и 

хардуерни науки“) полагат изпит по английски език, а тези, които желаят да учат в 

профил „Чужди езици – испански език“ – по български език.  
 

3.КЛАСИРАНЕ: 

 За да бъдат приети в Гимназията, учениците трябва да имат резултат над 50 %  за 

всеки от положените изпити в Гимназията (тест за логическо мислене и изпит по 

английски/български език) и от интервюто. 

4.ЗАПИСВАНЕ 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 Заявление за записване ведно с формуляр за кандидатстване; 

 Декларация-съгласие за доброволно предоставяне на лични данни; 

 Декларация за информирано съгласие на родител относно полагане на 

приравнителни изпити /в случай, че има такива/; 

 Удостоверение за преместване №......./ ............20 ....... г.;                       

 Заверено копие на училищен учебен план – за прием след 8 клас; 

 Заверено копие на лично образователно дело на ученик в гимназиален етап; 

 Заявления за ФУЧ/ИУЧ; 

 Копие от лична карта/удостоверение за раждане; 

 Лична здравна профилактична карта (от личния лекар); 

 Паспортни снимки – 2 бр.; 

 Удостоверение за признаване на завършен етап на училищно обучение или 

степен на образование и професионална квалификация по документи, издадени 

от училища на чужди държави, издадено от РУО – град Добрич (ако ученикът до 

момента се е обучавал в чужда държава).  


