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ЗАПОВЕД 

№ 331 / 17.06.2020г. 

В изпълнение на § IV, т. 1 и т. 2 от Приложение №1 за организация на 

дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните 

училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година към заповед 

№ РД 01-920/05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

Училищна комисия за организиране и провеждане по приемане на 

ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план- 

прием за учебната 2020/2021 в състав: 

Председател : Мариела Младенова 

Членове            :  Елеонора Данаилова 

Мариела Мънева 

Класираните ученици се записват в VIII клас , като подават следните 

документи : 

1. Заявление до директора 

2. Оригинал на свидетелство за основно образование , по чл.130, ал.1 

от ЗПУО 

3. Оригинал на медицинско свидетелство 

Училищната комисия приема документи за записване на ученици в 

VIII клас както следва : 
 

Обявяване на списъците с приетите ученици на 

първи етап на класиране 

до 13 юли 2020 г. вкл. 

Записване на приетите ученици на първи етап на 

класиране или подаване на заявление за участие 

във втори етап на класиране 

до 16 юли 2020 г. вкл. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на 

втори етап на класиране 

до 20 юли 2020 г. вкл. 

Записване на приетите ученици на втори етап на 

класиране 

до 22 юли 2020 г. вкл. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след втори етап на класиране 

23 юли 2020. 

Подаване на документи за участие в трети етап на 

класиране 

24-27 юли 2020 г. вкл. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на 

трети етап на класиране 

29 юли 2020 г. вкл. 



Записване на приетите ученици на трети етап на 

класиране 

30 юли 2020 г. вкл. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на 

незаетите места след трети етап на класиране 

03 август 2020 г. 

Попълване на незаетите места след трети етап на 

класиране и записване 

определя се от директора 

до 10 септември 2020 г. 

вкл. 

Утвърждаване на осъществения държавен план-

прием 

до 14 септември 2020 г. 

вкл. 

 
 

Настоящата заповед да се връчи на гореспоменатите лица за 

сведение и изпълнение. 

 

 

 Вилхелм Новачков 

Директор на 47 СУ „Христо Г.Данов“ 


