
 

СУ “ДИМИТЪР ТАЛЕВ” – ГРАД ДОБРИЧ 

Улица “Генерал Георги Попов” №16, тел.: 690-39 

e-mail: dtalev@mail.bg; web: http://www.sou-dtalev.info 

 

З А П О В Е Д 
№ РД- 03- 441/11.04.2018 година 

 

 

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

със заповеди на Министъра на образованието и науката № РД 09-4131/29.08.2017 г. , № РД 09-

4135/29.08.2017 г., № РД 09-628/29.03.2018 г. и писма на Началника на РУО на МОН –гр. Добрич с 

изх. № ОМД 21-08-11/2.04.2018г. и № ОМД 21-08-12/2.04.2018г. относно график и организация на 

дейностите по приемане на ученици след завършен  VII клас за учебната 2018/2019г. 
 

НАРЕЖДАМ: 
 

1. Да се сформира Училищна комисия по прием на ученици в осми клас в паралелка с профил 

„Софтуерни и хардуерни науки” в състав: председател: Валя Лунгова- заместник-директор УД, 

зам.-председател: Маринела Горанова- главен учител и членове: Лилия Кръстева- класен 

ръководител на VIIа клас, Марияна Узунова- класен ръководител на  VIIб клас и Иванка 

Михайлова- класен ръководител на VIIв клас. 

2. Училищната комисия: 

2.1. Запознава се в детайли с нормативните документи, свързани с приема на ученици след 

завършено основно образование; 

2.2. Получава разпечатка с приетите ученици за профила, както и за насочените от началника на 

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

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

проверява наличието и редовността им и завежда в определения за това дневник/ прошнурован, 

прономерован, подписан и подпечатан/ подадените документи по пореден входящ номер, като 

съблюдава утвърдения в цитираната по-горе заповед на министъра на МОН график: 

4- 6.07.2018 г.- Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или 

подаване на заявление за участие във втори етап на класиране; 

13- 17.07.2018 г.-Записване на приетите ученици на втори етап на класиране;  

27- 30.07.2018 г.- Записване на  приетите ученици на трети етап на класиране; 

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

2.5. Приема заявленията на учениците за участие във втори етап на класиране и ги завежда във 

входящия дневник по поредния за дневника входящ номер, изготвя и предава списък с имената 

им;  

2.6. Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по чл.60, ал.2 от 

Наредба №10 от 2016 г., и на броя на незаетите места след всеки етап на записване. 

2.7. Да извършва дейностите по записване на учениците от 8.00 до 17.00 часа в стая 116 на 

първия етаж. 

3. Класните ръководители на седмокласниците, членове на училищната комисия: 

3.1. Да запознаят поверените си ученици с утвърдения график за дейностите по приемане на 

ученици след седми клас; 

3.2. Да съдействат при необходимост за подаване на заявленията за проверка на способностите; 

3.3.Своевременно да ги информират за документите, които са им необходими в кампанията по 

приема. 

        Всички, посочени в настоящата ми заповед, да се запознаят внимателно с визираните  

заповеди на министъра, включително приложенията, и настоящата ми заповед и стриктно да 

изпълнят своите задължения. 

 

         С отговорността по организирането,  осъществяването, подпомагането и контрола на  

всички дейности за приема на учениците ни след VII клас натоварвам Валя Лунгова-заместник- 

директор УД. 

 

Директор:  Весела Панчева 
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