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З А П О В Е Д 

  №598/16.06.2022 г. 
 

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и глава четвърта , 

раздел IV от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, 

във връзка с т.4 на Заповед №РД09-1808/31.08.2021г. на Министъра на МОН за график на дейностите 

по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за 

учебната 2021 г. -2022г. на места по държавен план – прием. 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

 

I. График за работа на комисия за записване на ученици след завършено основно 

образование – 7 клас 
 

Вид дейност  Срок 

Записване на приетите ученици на първи етап на 

класиране или подаване на заявление за участие 

във втори етап на класиране 

13.07.2022г.– 15.07.2022г. 

Записване на приетите ученици на втори етап на 

класиране 

21.07.2022г. – 22.07.2022г. 

Записване на приетите ученици на трети етап на 

класиране 

01.08.2022г. – 02.08.2022г. 

Попълване на незаетите места след трети етап на 

класиране и записване 

до 10 септември 2022г.  

вкл. 

Утвърждаване на осъществения държавен план- 

прием 

 до 14 септември 2022г. 

вкл. 

 

II. Задължения на комисия за записване на ученици: 

1. Получава разпечатка с приетите ученици, за всеки профил и/или специалност от 

професия в училището, както и за насочените от началника на РУО ученици по чл. 60, 

ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016г. 

 I. класиране- до 15.07.2022г. 

II.класиране -до 22.07.2022г. 

III.класиране -до 02.08.2022г. 



 

 

2. Извършва записване на приетите ученици, като приема документи за записване, 

проверява наличието и редовността им и завежда в дневника за входяща 

кореспонденция на гимназията по пореден входящ номер. 

3. Връща документи на записали се и отказали се по-късно ученици. 

4. Приема заявленията на учениците за участие на второ класиране и ги завежда във 

входящия дневник по поредния за деня входящ номер. 

5. Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по условията 

ма чл. 60, ал.1 от Наредба № 01.09.2016г. и на броя на незаетите места след всеки етап 

на записване. 

 

III. Състав на комисия за записване на ученици: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Коста Стамов 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1. Мария Ханзърова 

                       2. Весела Джурова 

                       3. Иво Карамитев 

                       4. Жанета Господинов 

                       5. Иван Колев 

                       6. инж. Владимир Влаев 

                       7. инж. Пенчо Минчев 

                       8. инж. Владимир Влаев 

                       9. инж.Лиляна Петрова 

                      

       IV.        График на дежурствата съгласно Приложение 1 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и 

изпълнение. 

 

Копие от заповедта да се постави на информационното табло, както и на входа на 

гимназията. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

        ДИРЕКТОР: 

                       инж.Ст.Колев 
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Приложение 1 

График 

на дежурствата на комисията по прием на ученици след завършено средно образование 

– VII клас 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

08.00ч. -17.00ч. 

Ден Членове на комисията 

Първо класиране 
13.07.2022 г. - сряда Мария Ханзърова 

Весела Джурова 

Иво Карамитев 

инж.Владимир Влаев 

инж.Пенчо Минчев 

Иван Колев 

14.07.2022 г. -четвъртък  Мария Ханзърова 

Весела Джурова 

Иво Карамитев 

инж.Владимир Влаев 

инж.Пенчо Минчев 

Иван Колев 

15.07.2022 г. - петък инж.Лиляна Петрова 

инж.Боян Илиев 

Иван Колев 

Второ класиране 
21.07.2022 г. - четвъртък Мария Ханзърова 

инж.Пенчо Минчев 

22.07.2022 г. - петък Мария Ханзърова 

инж.Пенчо Минчев 

Трето класиране 
01.08.2022 г. - понеделник инж.Боян Илиев 

02.08.2022 г. - вторник инж.Боян Илиев 

 


