
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. СТАРА ЗАГОРА 

6000 Стара Загора, ул. “Ген. Гурко” №102, 

 тел.:/042/ 68-07-15-дирекция, 68-13-50-зам.дирекция; 26-40-97-канцелария;  

e-mail:souvazovsz@abv.bg 

 

ЗАПОВЕД 

№ 1358/05.04.2017 г. 

 

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

чл. 19, ал. 2, т.17 от Наредба № 12/ 01.09. 2016 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка 

със Заповед РД 09-1362/14.09.2016 г. на министъра на образованието и науката, 

изменена със Заповед № РД 09-1638/19.10.2016 г. и заповед № РД 09-1836/22.03.2017 г. 

на министъра на образованието и науката 

 

Н   А   Р   Е   Ж   Д    А   М: 

 

 

ДА БЪДАТ ФОРМИРАНИ СЛЕДНИТЕ КОМИСИИ: 

 

 

І. КОМИСИЯ  ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ - ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ 

КЛАС 

 

Първи етап – от 28.06.2017 до 30.06.2017 г. вкл. 

Отг.: Мария Манушкина, Миглена Пеева и Светлана Симеонова 

 

Втори етап -  от 05.07.2017 г. до 07.07.2017 г. вкл. 
Отг.:Милена Палазова и Динко Цвятков 

 

Трети етап  - от 18.07.2017 г. до 19.07.2017 г  вкл. 

Отг.:Велина Узунова и Светла Димова  

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

1.Задължения на комисията за записване на учениците: 

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

професия в училището, както и за насочените от началника на РУО ученици, приети 

по чл. 60, ал. 1, от Наредба № 10 от 2016 г.; 

1.2. Извършва записването на приетите ученици, като приема документите за 

записване, проверява наличието и редовността им и завежда в определена за целта 

тетрадка (прошнурована и прономерована, подписана от директора и подпечатана с 

печата на училището) подадените документи по пореден входящ номер.  

1.3. Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици. 

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

във входящия дневник по поредния за дневника входящ номер. 

1.5. 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. 

2.Работно време на комисията: от 08.00 ч. до 17.00 ч.  

3. Място за приемане на документите – стая № 10, етаж 1. 

4. Отговорно лице за публикуване на интернет страницата на училището 

информация за графика на дейностите по приемането на ученици в училище и 

времето, през което училищната комисия ще извършва дейността си – Жулиета 

Петрова, в срок до 10 април 2017 г. 

 



 

 

ІІ. УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, КЛАСИРАНЕ 

И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІІ КЛАС 

 

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІІ КЛАС   

 

Първи етап от 03.07.2017 г. - 05.07.2017 г. вкл. 

Отг.: Деляна Османлиева и Диана Семкова 

Обявяване на списъците с приетите ученици - до 06.07.2017 г. 

Отг.: Нейко Иванов 

 

Втори етап  - 11.07.2017 год.  
Отг.: Анета Йорданова и Пламена Динева 

Обявяване на списъците с приетите ученици – до 13.07.2017 г. 

Отг.: Жулиета Петрова  

 

Трети етап -  19.07.2017 г.   
Отг.: Мая Велинова и Радостина Димова 

Обявяване на списъците с приетите ученици - 20.07.2017 г. 

Отг.: Стоянка Иванова 

 

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІІ КЛАС  

 

Първи етап  

Записване -  07.07.2017 г. и обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 

места – 10.07.2017 г.   

Отг.: Дарина Кирилова и Славка Шопова 

Втори етап   

Записване - 14.07.2017 г. и обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 

места – до 18.07.2017 г. 

Отг.: Стилияна Казълова и Антония Жилкова 

Трети етап   

Записване – 21.07.2017 год. и обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 

места – до 26.07.2017 г.   

Отг.: Росица Попчева и Диана Неделчева 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

1. Задължения на комисията по приемане на документи, класиране и записване на 

ученици: 

1. Организира в съответствие с утвърдения от министъра на образованието и 

науката график на дейностите по приемането на учениците за учебната 2017/2018 

година приемането на следните документи: 

1.1. заявление за участие в класиране по образец, утвърден от министъра на 

образованието и науката; 

1.2.  копие от свидетелство за завършено основно образование след VIII клас; 

2. Сверява подадените копия на документи с оригиналите и ги вписва в определена за 

целта тетрадка (прошнурована и прономерована, подписана от директора и 

подпечатана с печата на училището) по пореден входящ номер. 

3. Класира на всеки етап в съответствие с приетите от педагогическия съвет 

балообразуване, балообразуващи предмети, бал за прием съгласно утвърдения от 

министъра на образованието и науката график на дейностите по приемането на 

учениците за учебната 2017/2018 година.  



4. Когато след всеки етап на класиране има ученици с равен бал и броят им е по-голям 

от броя на местата за приемане, те се подреждат по ред, определен с решение на 

педагогическия съвет на училището. 

5. Съставя протокол с имената на учениците, подредени в низходящ ред по бал, като 

се отбелязват учениците, които са класирани за приемане. 

6. Обявява информация за класираните и приети ученици по входящи номера, както и 

незаетите места след всеки етап на класиране съгласно утвърдения от министъра на 

образованието и науката график на дейностите по приемането на учениците за 

учебната 2017/2018 година на общодостъпно място в училището при спазване на 

Закона за защита на личните данни – до 17,30 часа на съответната дата. 

7. Организира и контролира записването на класираните ученици след всеки етап на 

класиране съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график на 

дейностити по приемането на учениците за учебната 2017/2018 година, като приема 

документите за записване:  

7.1.заявление за записване,  

7.2.оригинал на свидетелството за основно образование,  

8. Връща документите на неприетите ученици, както и на приети, но незаписали се 

ученици. 

2.Работно време на комисията с граждани: от 08.00 ч. до 17.00 ч.  

3. Място за приемане на документите – стая № 11, етаж 1. 

4.Отговорно лице и място за съхраняване на оригиналите на документите от 

организацията и провеждането на дейностите по приемане на ученици в IХ клас и на 

оригиналния протокол за резултатите от класирането – Милена Христова, ЗДУД, в 

стаята на зам.-директора по учебната дейност, в срок до 04.09.2018 г. 

5. Отговорно лице за публикуване на интернет страницата на училището 

информация за графика на дейностите по приемането на ученици в училище и 

времето, през което училищната комисия ще извършва дейността си – Жулиета 

Петрова, в срок до 10 април 2017 г.  

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители, включени в 

комисиите за сведение и изпълнение. 

 

       ДИРЕКТОР:...................................... 

         Елка Хънтова 

 

 

 


