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ЗАПОВЕД 

№ 1545 / 28.06.2019 год. 

 

На основание чл.258 ал.1 т.1 и чл.259 ал.1 т.1 от 3ПУО, Заповед  № РД 09-1709/29.08.2018г. за 

определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища 

след основно образование за учебната 2019/2020 г. на министъра на образованието  и науката и 

Заповед  № РД 09-944/01.04.2019 г. на министъра на образованието  и науката 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

 

I. Състав на училищна комисия по приемане и записване на ученици в VIII клас за 

2019/2020 учебна година 

Председател: Розелина Найденова-Пириндева, ЗДУД 

Членове: Марина Ангелова, Румяна Чернинкова, Силвана Йорданова, София Тодорова, Силвия 

Калпакова, Елена Боянова, Андреяна Грозева, Людмила Гълъбова, Веселина Панева, Мария 

Костова, Виктория Манова, Мирослав Зашев, Надежда Антонова, Елиза Николова, Снежанка 

Димова, Донка Николова, Снежина Петкова, Антоанета Минчева, Румяна Иванова, Малинка 

Шопова, Калина Стефанова, Мария Томова, Маргарита Иванова, Камелия Маркова, Боряна Колева, 

Светлана Антонова 

 

II. График на дейностите в 9.ФЕГ по приема на ученици в VIII клас за 2019/2020 учебна 

година 

 

№ Вид дейност Срок 
1. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 

класиране 
До 11.07.2019  

2. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или 
подаване на заявление за участие във втори етап на класиране в 9.ФЕГ 

12.07., 15.07. и 
16.07.2019 

3. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 
класиране 

До 18.07.2019 вкл 

4. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 19.07. и 22.07.2019 
5. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след  

втори етап на класиране 
23.07.2019 

6. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24.07.-25.07.2019 
7. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на 

класиране 
До 29.07.2019 

8. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30.07 и 31.07.2019 
9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след  

трети етап на класиране 
01.08.2019 

10. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране/ако има 
такива/ и записване 

Определя се от 
директора до 
10.09.2019 

11. Утвърждаване на осъществения план-прием 13.09.2019 
 

https://www.mon.bg/upload/4292/17_priem_sled_VII_klas.pdf
https://www.mon.bg/upload/4292/17_priem_sled_VII_klas.pdf


III. Задължения и срокове за работа на комисията 

1. Организира и провежда  записване на приетите ученици на първи етап на класиране или 

подаване на заявление за участие във втори етап на класиране, съгласно приложения график:  

I етап на класиране – 12, 15 и 16 юли 2019г.  

№ 12, 15 и 16 юли 2019 - I смяна от 08.00 до 13.30 стая 
1 Марина Ангелова 

учителска 
стая 

2 Румяна Чернинкова 
3 Силвана Йорданова 
4 София Тодорова 
5 Силвия Калпакова 
6 Елена Боянова 
 12, 15 и 16 юли 2019 - II смяна от 12.30 до 18.00  

1 Андреяна Грозева 

учителска 
стая 

2 Людмила Гълъбова  
3 Веселина Панева  
4 Мария Костова  
5 Виктория Манова  
6  Мирослав Зашев 

 

2. Организира и провежда  записване на приетите ученици на втори етап на класиране, съгласно 

приложения график: 

II етап на класиране  -  19 и 22 юли 2019 

 

№ I смяна от 08.00 до 13.30 стая 
1 Надежда Антонова 

учителска 
стая 

2 Елиза Николова  
3 Снежанка Димова 
 II смяна от 12.30 до 18.00  

1 Донка Николова 
учителска 

стая 
2 Снежина Петкова 
3 Антоанета Минчева 

 
3. Организира и провежда  записване на приетите ученици на трети етап на класиране, съгласно 

приложения график:                   

III етап на класиране от  30 и 31 юли 2019 

 

№ I смяна от 08.00 до 13.30 стая 
1 Румяна Иванова учителска 

стая 2 Малинка Шопова 
 II смяна от 12.30 до 18.00  

1 Калина Стефанова учителска 
стая 2 Мария Томова 

 

IV етап на класиране 5 август 2019 / при наличие на незаети места / 

 

№ I смяна от 08.00 до 13.30 стая 
1 Маргарита Иванова учителска 

стая  2 Боряна Колева 
 II смяна от 12.30 до 18.00  

1 Камелия Маркова учителска 
стая 2 Светлана Антонова 

 



4.Организира и провежда  записване на приетите ученици на трети етап на класиране, съгласно 

приложения график, съгласно реда и сроковете, определени от директора. 

5.  Членовете на комисията да се явят на инструктаж на 08.07.2019 от 8.15 в учителската стая. 

6.  Да спазват стриктно графика на комисиите. 

7. Да спазват стриктно дадените им инструкции и водят дневниците за записване. 

8. След завършване на работата на членовете на комисията от втора смяна-предават документите 

на приетите ученици на дежурен директор/ЗДУД, а членовете от първа смяна преди започване на 

работа ги получават от тях. 

 

С настоящата заповед да се запознаят лицата , цитирани в нея срещу подпис от техническия 

секретар Мария Хаджиева за сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта се осъществява от директора. 

 

 

Директор:  

Емилия Богданова 


