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З А П О В Е Д  

№357/20.04.2017 г. 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и в изпълнение на Раздел IV от Наредба № 10 

от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Заповед №РД 

09-1836/22.03.2017 г. и Решение на ПС с Протокол №5/23.02.2017г., съгласно чл. 54, ал. 

3 от Наредба №10 за прием на ученици в VІІІ и ІХ клас 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

       І. ПРИЕМ на 1 /една/ паралелка ученици в VІІІ клас профилирано обучение 

„Чужди езици― и 1 /една/ паралелка ученици в ІХ клас непрофилирано обучение за 

учебната 2017/2018 учебна година. 

 

      ІІ.    УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ за прием на ученици в VІІІ и ІХ клас в състав: 

      Председател: Калбие Асанова — Председател   

      Членове: 

1. Мелек Мисиркова  - старши учител; 

2. Лазаринка Каленова- учител; 

3. Джемиле Даракчъ – ЗАС 

 

     ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА, съгласно график на дейностите за прием 

на ученици след VІІ клас: 

 

ІV. ВРЕМЕ И МЯСТО за изпълнение на задълженията – СУ „Никола Вапцаров― 

от 12.06.2017 г. до 26.07.2017 г. от 09,00 ч.-12,00 ч. и от 13,30 ч.-17,00 ч.- канцелария на 

ЗАС – ІІІ етаж. 

ПЕРИОД ДЕЙНОСТИ 

12.06.2017 г.- 13.07.2017 г. Раздаване на служебните бележки с оценките от приемните 

изпити 

 

 
28.06.2017 г.- 30.06.2017 г. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране и 

приемане на подадените заявления за участие във втори етап 

на класиране. 

05.07.2017 г.-10.07.2017 г. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране и 
обявяване на незаетите места след втори етап на класиране. 

18.07.2017 г.-21.07.2017 г. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране и 

обявяване броя на незаетите места след трети етап на 

класиране 



  

 

 V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА, съгласно график на дейностите за 

прием на ученици след VІІІ клас: 

ПЕРИОД ДЕЙНОСТИ 

03.07.2017 г.-05.07.2017 г. Приемане на документи за участие в първи етап на 

класиране по балообразуващи предмети /БЕЛ, МАТ, ГИ/ 

06.07.2017 г. -10.07.2017 г. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 

и приемане на подадените заявления за участие във втори 

етап на класиране. 

14.07.2017 г.-18.07.2017 г. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 

и обявяване на незаетите места след втори етап на класиране 

19.07.2017 г.-26.07.2017 г. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране и 

обявяване броя на незаетите места след трети етап на 

класиране 

До 04.09.2017 г./вкл./ Попълване на незаетите места след трети етап на класиране 

и записване 

 

VІ. ВРЕМЕ И МЯСТО за изпълнение на задълженията – СУ „Никола Вапцаров― 

от 12.06.2017 г. до 26.07.2017 г. от 09,00 ч.-12,00 ч. и от 13,30 ч.-17,00 ч.- канцелария на 

ЗАС – ІІІ етаж. 

Копие от заповедта да се сведе до знанието на отговорните лица за сведение и 

изпълнение. 

 

ДИРЕКТОР: 

(Зекир Велиев) 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  Подпис на лицето 

1 Калбие Асанова Ст. учител   

2 Мелек Мисиркова Ст. учител   

3 Лазаринка Каленова Учител   

4 Джемиле Даракчъ ЗАС  

 


