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ЗАПОВЕД 

№ 669/23.06.2020 г. 
 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и т. IV,1 от Приложение 2 към Заповед № РД 09-

706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по 

приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за 

учебната 2020/2021 година, изм. със Заповед № РД 09-1290/05.06.2020 г. на МОН и съгласно 

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 

2020/2021 година съгласно Наредба 10/01.09.2016 г. след завършено основно образование, 

утвърден със Заповед №РД 09-1709/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката, изм. 

№РД 09-920/05.05.2020 г. на МОН: 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 
Следната комисия за приемане на документи и записване на ученици след завършено 

основно образование след 7 клас според обявения график на дейностите по приемане на ученици в 

8 клас за учебната 2020/2021 година и за записване на ученици в 8 клас след 1-во, 2-ро и 3-то 

класиране: 

Председател: Анна Руменова Лянчова – класен ръководител на VII “б“ клас; 

Членове: 1. Дора Андреева Райчева – класен ръководител на VII “а“  клас;  

         2. Детелина Кирилова Стойнова – технически секретар; 

         3. Катя Генева Пандурска – ЗАС.    

   Училищната комисия по приема на ученици се подпомага и от дежурните 

учители, които се определят с нарочна заповед на директора на училището 

  

1. Задължения на комисията по прием на документи: 

 

 Приема документите, проверява наличието и редовността им, сравнява  

копията на документите за основно образование с оригиналите им и връща оригиналите на 

учениците; 

 Завежда във входящ регистър подадените заявления по генериран от 

сайта https://admin.priem.mon.bg входящ номер на заявлението; 

 Сканира приложените медицински свидетелства, преименува файла с 

входящия номер от служебната бележка на ученика и ги прикачва в 

сайта https://admin.priem.mon.bg 

 Издава  бележка с  входящ номер 

 Подрежда документите на учениците по входящи номера и ги предава 

в РУО – София - област 

2. Задължения на  комисията за записване на учениците: 

 Получава разпечатка с приетите ученици за всеки профил и или специалност от 

професията в училището, както и за насочените от Началника на РУО ученици, 

приети по чл. 60, ал. 1, от Наредба 10 от 2016 г. 

 Извършва записването на приетите ученици, като приема документите за записване, 

проверява наличието и редовността им и завежда в определена за целта тетрадка 
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(прошнурована и прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на 

училището) подадените документи по пореден входящ номер. 

 Връща документите на записалите се и отказалите се по-късно ученици. 

 Приема заявленията на учениците за участие във второ класиране и ги въвежда във 

входящия дневник по поредния за дневника входящ номер. 

 Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по 

условията на чл.60, ал.2 от Наредба 10 от 2016 г. и на броя на незаетите места след 

всеки етап на записване. 

 

Училищната комисия по приема на ученици се подпомага и от дежурните учители, които се 

определят с нарочна заповед на директора на училището. 

 

3. Училищната комисия по приема на ученици в VIII клас работи по следния график: 

 

№ 

 

Вид дейност 

 

Срок 

 

Отговорници 

    1. 

Подаване на документи за 

участие в приема на ученици 

по Наредба № 10/01.09.2016  г.  03.07.2020 г.-07.07.2020 г. УКП 

    2. 

Обявяване на списъците с 

приетите ученици на първи 

етап на класиране до 13.07.2020 г. вкл. РУО/Председателят на УКП 

3. 

Записване на приетите 

ученици на първи етап на 

класиране или подаване на 

заявление за участие във втори 

етап на класиране до 16.07.2020 г. 

Дежурните учители    / по 

списък/ 

4. 

Обявяване на списъците с 

приетите ученици на втори 

етап на класиране до 20.07.2020  г. вкл. 

РУО/Председателят на 

УКП/Директорът 

5. 

Записване на приетите 

ученици на втори етап на 

класиране до 22.07.2020 г. Дежурните учители 

6. 

Обявяване на записалите се 

ученици и броя на незаетите 

места след втори етап на 

класиране 23.07.2020 г. 

РУО/Председателят на 

УКП/Директорът 

7. 

Подаване на документи за 

участие в трети етап на 

класиране 24.07.- 27.07.2020 г. вкл. УКП 

8. 

Обявяване на списъците с 

приетите ученици на трети 

етап на класиране  29.07.2020 г. вкл. 

РУО/Председателят на 

УКП/Директорът 

9. 

Записване на  приетите 

ученици на трети етап на 

класиране 30.07.2020 г. вкл. Дежурните учители 



10. 

Обявяване на записалите се 

ученици и броя на незаетите 

места след трети етап на 

класиране 03.08.2020 г. 

РУО/Председателят на 

УКП/Директорът 

11. 

Попълване на незаетите места 

след трети етап на класиране и 

записване до 10.09.2020 г. вкл. 

Председателят на 

УКП/Директорът 

12. 

Утвърждаване на 

осъществения държавен план 

прием до 14.09.2020  г. вкл. Директорът/Началник РУО 

 

4. За работно място на училищната комисия определям кабинета на зам. Директора на 3 

етаж на училището. 

5. Определям следното работно време на комисията: 

 от 8, 00 часа до 16, 30 часа; 

 

6. В срок до 2.07.2020 г. директорът на училището извършва инструктаж относно 

задълженията на комисията. 

   

В срок до 28.06.2020 г. копие от заповедта да се качи на интернет страницата  на 

училището- отг.Мария Иванова- учител по английски език. 

 

Заповедта да се доведе до знанието на комисията за сведение и изпълнение. 

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

   

 

 

 

Нако Наков  

ДИРЕКТОР: 

 


