
ПрОФЕСИОНАЛНА  ТЕХНИЧЕСКА  ГИМНА 3ИЯ "НИКОЛА  Й . ВАПЦА FОВ"  

к 	n 
гр . Самоков , ул . Ястребец  N 4; Директор : тел /факс  0722 66903; канцелария  тел  0722 66707 

email: 	 w ntgvapcarov-samokov.com  

О~А  4Э  ВА~1,  

1. НагGиеггование  на  адwггнистративната  услуга  

Из  аване  на  слvжебна  бележка  за  по  а  ено  заявление  
за  опvскане  о  ъ  жавни  з  елостни  

изпити  
Z. Правно  vснование  за  предоставя rгето  на  ад.иинистративната  услуга/из  иването  на  

индивидуа .tния  административегг  агст  

Наредба  Ns 11 от  01.09.2016 г . за  оценяване  на  резултатите  от  обучението 
 на  учениците  (чл . 84, т . 6 

и  т . в ) 

3 ррган , които  предоставя  ад.iсинистрсгтивнатаусл ryга/иsдава  индивидуа . нгия  адiгинис rпративен  

a}i пг  
Дире ti~горът  на  училището  

=1. Лроцедура  по  предоставяне  на  ад.иинггстративната  услуга /издаване  ни 
 индивидуилггия  

ад.lггисгестративегг  агст , изисква rпгя  и  необходггии  доку.иенти  

Учениците  от  последния  гимназиален  клас , които  вже  Д  с  бъдат 	държа вНи 
 на  

зрелостни  изпити , подават  заявление  по  образец , у  
рен  

 

образованието  и  науката , до  директора  на  училището . 

5. Оо'ризци  на  фор.иу.пяри , коато  се 
от  миниа  ъра  а  образование  о  и  

наукатастративната  услуга  

Утвърждават  се  ежегод но   

6. Начгп r гг  на  заявяване  наус :гугата  

Лично  
7. Инфор .iгиция  за  предоспгивтгне  на  услугата  

по  елег:тронен  път  

Услугата  не  се  предоставя  по  електронен 
 път . 

8. Срок  tга  де iгствгее  на  докулгента /иггдивидуалния  ад.lгинистративен  акт  

За  съответната  сесия  на  държавните  
зрелостни  изпити  

Не  се  дължат  

10. Орган , осыщеспгвяваггу  гсонтрол  върху  дейностпга 
 на  opraua по  предоставянето  гга  услугата  

Регионалното  управление  на  образованието  

Министерството  на  образованието  и  науката  

11. ред , вклгочгнпе .пно  срvгсове  за  обжи %свине  ни  де iгсnгвияnги  ни  органа  по  предоставянето  na 

vc_ -ryгата  
Отказът  се  обжалва  по  реда  на  

Административнопроцесуалния  кодекс  пред  Административен 
 съ  

12. Е. гегстронен  адрес  за  предло .жеггия  във  връзка  с  услугита  

ptgsa ~nokov п  abv.hg (електронен  адрес  ни  инс rпитуг /ггята) 

13. Начини  cra получаване  на  резултапга  от  yc.тryzama 

Лично /от  родител /настойник  на  ученика /чрез  упълномощено  лице  

9. Таксгс  unu г{e нu 


