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З А П О В Е Д 

№ РД-07-452/02.07.2020г. 

             На основание чл.258, т.1и чл.259, т.1 от ЗПУО, чл. 66, ал. 4, чл. 67, ал. 4 и ал. 5, чл. 
68, ал. 3 и ал. 4, чл. 72 на Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 
училищнотообразование; Заповед №РД 09-1104/19.05.2020 г. на МОН за определяне   
график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 
2020/2021 година  и в изпълнение на Заповед № РД 0602-830/23.06.2020 г. на Началника 
на РУО-Варна ,определям комисия в състав: 

1.Пенка Димчева Стоянова – ЗДУД 

2.Павлин Андреев –старши учител  Обществени науки 

3.Добринка Русева - старши учител  Природни  науки 

 
Горепосочената комисия има следните задължения: 
 
1. Получава списък с кандидатстващите ученици за специалността от професия в 
училището, насочени от началника на РУО ученици,приети по чл.60 ,ал.1 от наредба 
№10/01.09.2016 г. за организацията   на дейностите в училищното образование. 
2. Приема документите за записване за I етап на класиране от 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. 
вкл.(заявление до директора,оригинал на свидетелство за основно образование,оригинал 
на медицинско свидетелство,издадено от общо практикуващия лекар на ученика- за 
кандидатстващите по специалност от професия в ОбУ“Св.Иван Рилски“ в кабинета на 
ЗДУД, проверява наличието и редовността им и завежда в определената за целта 
тетрадка(прошнурована и прономерована,подписана от директора и подпечатана с печата 
на училището) с пореден входящ номер. 
2. До 13.07.2020 г. вкл. получава  списъците на приетите ученици от I етап на класиране от 
РУО – Варна. 
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3. До 16.07.2020 г. вкл. записва  приетите ученици от I етап на класиране по-възходящ бал 
или приема заявленията на учениците за участие във второ класиране и ги завежда във 
входящия дневник (на училището) по поредния за дневника входящ номер. 
4. Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици. 
5. До 20.07.2020 г. вкл. обявява списъците с приетите ученици от II етап на класиране. 
6. До 22.07.2020 г. вкл. записва приетите ученици от II етап на класиране. 
7.До 23.07.2020 г. вкл. изготвя и предава списъци на записаните ученици,както и на 
записаните по условията на чл.60 от Наредба№10/01.09.2016 г.за организация на 
дейностите в училищното образование и на броя на незаетите места след втори етап на 
класиране. 
8. В периода 24-27.07.2020 г. вкл. приема документи за III етап на класиране ;  
9. До 29.07.2020 г. вкл. обявява списъците с приетите ученици от III етап на класиране; 
10. До 30.07.2020 г. вкл. записва приетите ученици на трети етап на класиране ; 
11. След записване на приетите ученици на трети етап на класиране до 03.08.2020 г. 
представя на директора окончателния списък с имената и входящия номер на всички 
записани от  I   до     III етап ученици за всеки профил и/или специалност от професия в 
училището и обявява броя на незаетите места след трети етап на класиране и записване; 
12. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване в срок до 
10.09.2020 г. вкл. както следва: 

Горепосочената комисия в срок от 04.08.2020 г. до 10.09.2020 г. вкл. да организира 
приемането на документи и класирането на ученици за прием в VІІІ клас след трето 
класиране. 
     Да спазват следните критерии: 

1. Ученикът да не е приет в друго училище. 
2. Ученикът да не е кандидатствал до момента. 
3. Ученикът подава заявление за участие в класиране по образец. 
4. Представя свидетелство за завършено основно образование. 
5. Представя медицинско свидетелство от общопрактикуващ лекар на ученика 
6. Извършва класиране съобразно резултатите от НВО и балообразуващите оценки 

Срок за  подаване на заявленията за участие в класирането- от 04.08.2020 г. до 
08.09.2020 г. 
Срок за обявяване на списъците с приетите ученици- до 8,30ч. на 8.09.2020 г. 
Срок за записване на приетите ученици- от 8,30ч. до 17,00ч. на 9 и 10.09.2020г. 
Срок за обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места- до 10ч. на 
11.09.2020г. 

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

Копие от настоящата заповед да се връчи на посочените по-горе лица за сведение и изпълнение. 
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Стилиян Тончев 

Директор на ОбУ „Св.Иван Рилски” 

 

  ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 
 

№ по 
ред Име и фамилия Заемана длъжност  Подпис на лицето 

1    
2    
3    

 

 

 


