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ЗАПОВЕД 

№ 510 /15.05.2019 г.

На основание чл.259, ал. 1 от ЗПУО и Приложение 1 за Организация на 
дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните 
училища на места по държавен план-прием за учебната 2019/2020 година 
съгласно чл.54. ал.З от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на 
дейностите в училищното образование, утвърдена със Заповед № РД09- 
944/01.04.2019г. на Министъра на образованието и науката.

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Комисия по организиране на изпита за проверка на способностите и 
обработка на документацията по оценяване по Физическо 
възпитание и спорт в училището за прием на ученици след VII клас 
за учебната 2019/2020 година, както следва:

Председател:
Зорница Димитрова 
Членове:
Росица Г еоргиева 
Миланка Г еоргиева 
Соня Тодорова

2. Задължения на комисията:
2.1 Приема заявления за полагане на изпит за проверка на 

способностите по спорт
Срок:03.06.19г- 05.06.2019г. вкл. 

2.20бявява списъци с разпределението на учениците по училища за 
полагане на изпит за проверка на способностите и писмено 
уведомяване на учениците за допускането им за полагане на 
изпит

mailto:e-maiCsoull3@a6v.Sg
http://113su.net


Срок: до 18.06.2019г. вкл.

2.3Изпит за проверка на способностите по спорт:
- I модул и II модул -  25.06.2019г. от 9:00 ч.

2.40бявява резултати от проверка на способностите и изготвя 
протокол с резултатите на учениците от проверка на 
способностите

Срок: до 27.06.2019г.вкл.
2.5Издава служебна бележка с резултатите от изпита за проверка на 

способностите при заявено желание на ученика
Срок: до 02.07.2019г. вкл.

2.6Подаване на документи за участие в приема на ученици по 
Наредба № 10 от 01.09.2016г.

Срок: 03.07.19г. -  05.07.2019г.
2.7Връща документите на записалите се и отказалите се по-късно.

2.80бявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на 
класиране

Срок: до 11.07.2019г. вкл.
2.93аписване на приетите ученици на първо класиране или подаване 

на заявления за участие във втори етап на класиране
Срок: до 16.07.2019г. вкл.

2.10 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на 
класиране

Срок: до 18.07.2019г. вкл.

2.11 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
Срок: до 22.07.2019г. вкл.

2.12 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
Срок: 24.07.19г. -  25.07.2019г.

2.13 Обявяване на списъци с приетите на трети етап на класиране
Срок: 29.07.2019г. вкл.

2.14 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

Срок: 31.07.2019г. вкл.
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2.15 Обявяване на записалите се ученици на трети етап на класиране 
и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

Срок: 01.08.2019г. вкл.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието за изпълнение.

Директор:......

Запознати със Заповед № ............/ ......................................

1.Зорница Димитрова ..............................
2.Росица Георгиева ..............................
3 .Миланка Г еоргиева ..............................
4.Соня Тодорова ..............................
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