
 

 

ЗАПОВЕД 
№ РД-11-10467-599/20.06.2022 г. 

 
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, т. IV и т. VII от Приложение 2 „Организация 

на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на 

места по държавен план-прием за учебната 2021/2022 година съгласно чл. 54, ал. 3 от 

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

утвърдено със Заповед № РД-09-2744/31.03.2022 г. на Министъра на образованието и 

науката  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

1. Състав на училищна комисия по приема на документи и записване на ученици в 

VIII клас на СУ“Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник, за учебната 2022/2023 година, както 

следва: 

Председател: Малинка Денчева Йорданова – старши учител; 

       Членове: Мирослав Митков Михайлов – старши учител; 

Деница Борисова Савова – учител; 

Аксения Иванова Ганчева – учител; 

Искра Христова Иванова – главен счетоводител. 

2. Училищна комисия по приема на документи и записване на ученици осъществява 

следните дейности: 

2.1. Получава списък с приетите ученици, както и за насочените от началника на 

РУО ученици, приети по чл. 60, ал. 1, от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование; 

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

записване: заявление за записване и оригинал на свидетелството за основно образование. 

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 и ги отразява в Единната 

информационна система за изпити и прием (ЕИСИП).  

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

отразява в ЕИСИП. 

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

регистрира в тетрадката по т. 2.2. 

2.5. 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. 

2.6. Училищната комисия по приема осъществява своята дейност в съответствие с 

Графика на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в 

неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-

прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 
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образование, определен със Заповед № РД-09-1808/31.08.2021 г. на Министъра на 

образованието и науката.  

3. Организира записването на учениците по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 

01.09.2016 г., насочени към СУ“Христо Ботев“ в срок до 04.07.2022 г. 

4. Време за осъществяване дейността на комисията – от 08.30 ч. до 16.30 ч. по 

график, както следва: 

от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г. – Деница Борисова Савова; 

от 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г. - Мирослав Митков Михайлов; 

от 01.08.2022 г. до 02.08.2022 г. – Аксения Иванова Ганчева. 

 

5. Определям мултимедийната зала за място за изпълнение на задълженията на 

училищната комисия по приемане на документите и записване на ученици. 

6. Определям Искра Христова Иванова – главен счетоводител, за техническо лице, 

подпомагащо дейността на училищната комисия. 

7. Предоставям достъп до ЕИСИП на Искра Христова Иванова – главен 

счетоводител. 

 

Членовете на училищната комисия по приемане на документите, класиране и 

записване на ученици са длъжни да се запознаят с изискванията на Приложение 2 

„Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните 

училища на места по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година съгласно чл. 54, 

ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование“, утвърдено със Заповед № РД-09-2744/31.03.2022 г. на Министъра на 

образованието и науката, с изискванията на Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование и с Графика на дейностите по 

приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани 

училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно 

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

определен със Заповед № РД-09-1808/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и 

науката. 

 

С настоящата заповед, срещу подпис, да се запознаят членовете на комисията за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

Тошко Гетов 

Директор 
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