
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА-СЛИВЕН

ЗАПОВЕД

№ РД 09 - 706/23.06.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, раздел IV, т. 1 от Приложение № 2, Организация 
на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места 
по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. съгласно чл.54, ал. 3 от Наредба № 
10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, утвърдено със 
заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката, График на 
дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в 
неспециализирани училища за учебната 2020-2021 година, утвърден със заповед № РД 09- 
2152/27.08.2019 г., изм. със заповед №№ РД 09-920/05.05.2020 г. и РД 09-1104/19.05.2020 г. 
на министъра на образованието и науката, чл. 31, ал. 1, т. 9 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за 
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти

ОПРЕДЕЛЯМ

1. Състава и задълженията на училищната комисия по приема на документи и записване 
на учениците след завършено основно образование - VII клас:

Председател:
Стоянка Кръстева -  ЗДУД;

Членове:
1. Диляна Димитрова -  учител, теоретично обучение;
2. Мария Атанасова -  ст.учител по български език;
3. Марияна Кожухарова -  ст. учител, общообразователен учебен предмет;
4. Йорданка Пашалова -  учител по български език;
5. Радослава Рашева - ст. учител, общообразователен учебен предмет;
6. Десимира Люцканова -  ст учител, общообразователен учебен предмет;
7. Костадинка Георгиева -  ст учител, общообразователен учебен предмет ;
8. Димитър Райнов -  учител, общообразователен учебен предмет;
9. Мария Енчева - учител, теоретично обучение;
10. Емил Станков -  учител, практическо обучение;
11. Юлия Славова - учител, теоретично обучение;
12. Магдалена Дерменджиева -  учител, общообразователен учебен предмет;
13. Васил Михалев -  ст. учител, теоретично обучение;
14. Дафинка Стоянова-ст. учител, теоретично обучение.



Първи етап

От 03.07.2019 г. -  07.07.2020 г. се подават документи за участие в приема на ученици по 
Наредба № 10/01.09.2016 г.

До 13.07 2020 г. се обявяват списъците с приетите ученици на първи етап на класиране;

До 16.07.2020 г. се осъществява записване на приетите ученици на първи етап на 
класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране;

03.07. 2020 г. до 07.07. 2020 г. 

от 8:00 часа до 12:30 часа

1. Диляна Димитрова

2. Марияна Кожухарова 

от 12:30 часа до 17:00 часа

1. Радослава Рашева

2. Димитър Рай нов

13.07.2020 г. -  16.07.2020 г. 

от 8:00 часа до 12:30 часа

1. Мария Енчева

2. Йорданка Пашалова

от 12:30 часа до 17:00 часа

1. Мария Атанасова

2. Емил Станков

Втори етап

До 20.07 2020 г. се обявява списъкът с приетите ученици на втори етап на класиране;

До 22.07.2020 г. се осъществява записване на приетите ученици на втори етап на 
класиране;

На 23.07.2020 г. се обявява списъкът със записалите се ученици и броя на незаетите 
места след втори етап на класиране.

17.07. 2020 г. до 23.07. 2020 г.

от 8:00 часа до 12:30 часа

1. Десимира Люцканова
2. Костадинка Георгиева

от 12:30 часа до 17:00 часа

1. Магдалена Дерменджиева

2. Дафинка Стоянова



От 24.07.2020 г. -  до 27.07.2020 г. се подават документи за участие в трети етап на 
класиране;

На 29.07 2020 г. се обявяват списъците с приетите ученици на трети егап на класиране;

На 30.07.2020 г. се осъществява записване на приетите ученици на трети етап на 
класиране;

До 03.08.2020 г. се обявява списъкът със записалите се ученици и броя на незаетите 
места след трети етап на класиране.

24.07.2020 г. до 03.08.2020 г.

от 8:00 часа до 12:30 часа

1. Магдалена Дерменджиева

2. Васил Михалев

от 12:30 часа до 17:00 часа

1. Юлия Славова

2. Дафинка Стоянова

Комисията осъществява дейността си съгласно регламентираните дейности по 
приемането на учениците за учебната 2020/2021 г.:

Получава разпечатка с приетите ученици за всяка специалност от професия в 
училището, както и за насочените от началника на РУО ученици, приети по чл. 
60, ал.1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 
училищното образование;
Извършва записването на приетите ученици, като приема документите за 
записване -  Заявление до директора, оригинал на Свидетелството за 
завършено основно образование и оригинал на медицинско свидетелство,
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;
Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици;
Приема заявленията на учениците за участие във второ класиране и ги регистрира 
в създадената по приема тетрадка (отнася се за комисията, която ще записва 
ученици в периода 13.07.2020 г. -  16.07.2020 г.):
Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по 
условията на чл. 60, ал.2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на 
дейностите в училищното образование, и на броя на незаети места след всеки 
етап на записване.

Трети етап



В периода от 03.08.2020 г. до 10.09.2020 г. се попълват незаетите места след трети 
етап на класиране и се извършва записване на учениците след представяне на оригиналите 
на документите, необходими за записване. Комисията спазва разпоредбите на чл. 59 от 
Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Критерии, по които комисията ще класира учениците за приемането им в VIII клас за 
учебната 2020/2021 г., в периода 03.08.2020 г. -  10.09.2020 г. включително:

1. Ако в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата 
по утвърдения държавен план-прием, те се подреждат в низходящ ред по сбора от 
резултатите от националното външно оценяване;

2. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т. 1 се подреждат в 
низходящ ред по сбора на оценките от балообразуващите учебни предмети, 
превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяване на резултатите от 
обучението на учениците;

3. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т.2 се подреждат в 
низходящ ред по средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, 
изучавани в VII клас в раздел А на учебния план -  БЕЛ, чужд език, математика, 
история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, 
физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за 
основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за 
оценяване на резултатите от обучението на учениците;

4. Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на т.З се приемат над 
утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой 
ученици в паралелка.

5. За класирането на учениците комисията да изготви протокол, съобразен с 
горепосочените текстове.

Всяка от комисиите приема документите на ученици след завършен VII клас от 08:00 
до 17:00 часа в кабинет № 108 съгласно разпределението, посочено в настоящата заповед.

Неразделна част от заповедта е графикът на дейностите по приемане на ученици след 
завършено основно образование, утвърден със заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г., изм. със 
заповед №№ РД 09-920/05.05.2020 г. и РД 09-1104/19.05.2020 г. на министъра на 
образованието и науката.

Заповедта да бъде сведена до знанието на горепосочените лица за сведение и 
изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Дирекп


