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ПРОТОКОЛ 

/извлечение/ 

 

ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ 

 

 

Днес, 22.08.2019 година, съгласно заповед №1763/31.07.2019 г. на директора на  

НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ комисия в състав: 

 

Веселина Йорданова 

Ангелинка Ангелова 

 

Класира учениците, подали заявление за участие в класирането по бал, съгласно 

утвърдените изисквания за формиране на бала по държавния план-прием при 

кандидатстване за НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“. 

 

Незаети места в VIII клас  след трети етап на класиране са: 

 профил Математически – Разширено  изучаване на чужд език – Английски език 

– 1 място 

 профил Математически – Разширено  изучаване на чужд език – Немски език – 3 

места 

 профил Икономическо развитие – Разшилено изучаване на чужд език – 

Английски език – 1 място 

Подадените заявления за участие в четвърти етап на класирането са: 

 профил Математически – Разширено  изучаване на чужд език – Английски език 

–  2 /две/ заявления 

 профил Математически – Разширено  изучаване на чужд език – Немски език – 7 

/седем/ заявления 

 профил Икономическо развитие – Разширено изучаване на чужд език – 

Английски език – 2 /две/ заявления 

М. А. А., с входящ №4513/14.08.2019 г. е без оригнал на свидетелство за завършен 

VІІ клас и не участва в класирането 

Класирането е: 

 профил Математически – Разширено  изучаване на чужд език – Английски 

език 

№ по 

ред 

Входящ № Име, презиме и фамилия Бал 

mailto:npmg@npmg.org
mailto:npmg_sofia@abv.bg


1 4463/05.08.2019 г. К. С. С. 436,25 

 

 в профил Математически – Интензивно изучаване на чужд език – Немски език 

№ по 

ред 

Входящ № Име, презиме и фамилия Бал  

1 4525/16.08.2019 г. П. С. Н. 430,75 

2 4464/05.08.2019 г. Г. С. А. 429,25 

3 4465/05.08.2019 г. М. С. А. 408,25 

 

 профил Икономическо развитие – Разширено  изучаване на чужд език – 

Английски език 

№ по 

ред 

Входящ № Име, презиме и фамилия Бал  

1 4462/05.08.2019 г. Й. С. Л. 305 

 

 

 

Изготвили протокола: 

 

Веселина Йорданова 

Ангелинка Ангелова 

 


