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З А П О В Е Д  

 

№ 953/27.07.2022 г. 
 

 

ОСНОВАНИЕ:  чл. 258 и чл. 259 от ЗПУО, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на 
дейностите в училищното образование, Заповед № РД 09-1808 от 31.08.2021г. на 
министъра на образованието и науката за определяне на график на дейностите по 
приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование и 
Заповед № РД 09-2744 от 31.03.03.2022 год. на министъра на образованието и науката за 
организация на дейностите по приемане на ученици в VIII-ми клас в неспециализираните 
училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година 

 

 
 

I. ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

1. Училищна комисия по приема на ученици за попълване на незаетите места след 
трети етап на класиране в VIII клас за учебната 2022/2023 година в следния състав: 

 
Председател: Йорданка Георгиева Димитрова - ЗДУД 
Членове:  инж. Соня Борисова Маркова - ЗДАСД 

Пламен Стоянов Белчев – ръководител направление ИКТ 
Силва Петкова Арабска – техническо лице 

 

със задачата да приема документите, класира и запише желаещите ученици, 
кандидатстващи за попълване на незаетите места след трети етап на класиране в VIII клас 
за учебната 2022/2023 година.  

Комисията да работи  с работно време от 8:30 ч. до 16:00 ч., в стая 101 /канцелария/ по 
следния график: 
 

- Приемане на оригиналните документи на желаещите ученици – от 04.08.до 
05.09.2022 г. 

- Класиране на подадените документи и обявяване на списъка с приетите ученици – 
до 07.09.2022 г. 

- Записване на приетите ученици – до 08.09.2022 г. 
- Обявяване на свободните места – до 09.09.2022 г. 

 
Длъжностните лица по т.1: 
- Спазват разпоредбите на Наредба № 10 от 01.09.2016 год. за организация на 

дейностите в училищното образование в частта й за приемане на ученици в 
държавните и общински училища в VIII клас. 
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- Спазват Заповед № РД 09-1808 от 31.08.2021 г. на министъра на образованието и 
науката за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в 
неспециализирани училища, съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  след 
завършено основно образование. 

- Извършват записването на  приетите ученици в VIII клас в ПГТ „Алеко 
Константинов“, като приемат документите за записване и проверяват наличието и 
редовността им. 
 
Кандидатите представят следните документи: 
1. Заявление по образец. 
2. Оригинал на свидетелство за основно образование. 
3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия 

лекар. 
 
 

II. НАРЕЖДАМ: 
            Камелия Иванова Василиева – старши учител  да публикува на интернет страницата 
на ПГТ „Алеко Константинов“ информация за графика на дейностите по приемането на 
ученици в училището. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-директорите по 
учебната дейност и учебно-производствената дейност. 

                                                                                                              
 
 
 
 
 

………………………………………………. 
ИНЖ. Д. КОЛЕВА - ВАСЕВА                                                                                                                              
ДИРЕКТОР НА ПГТ ГР.БАНКЯ 

 

 

 

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕД № 953/27.07.2022г.:   

№ 
по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  Подпис на лицето 

1. Йорданка Георгиева Димитрова ЗДУД  

2. инж. Анета  Желева Дякова 
 

ЗДУПД  

3. инж. Соня Борисова Маркова ЗДАСД  

4. Пламен Стоянов Белчев Ръководител напр. ИКТ  

5. Силва Петкова Арабска Техническо лице  

 
 


