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ИНФОРМАЦИЯ  

ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ 2022/2023 . 

 

 

I. Училищна комисия за попълване на незаетите места след трети етап на 

класиране - прием на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година в състав: 

Председател: Хюсеин Къдрев – заместник-директор, административно-стопанска 

дейност 

Членове: 

1. Илвие Стамболиева – технически секретар 
 

II. Училищната комисия извършва всички дейности по приема на учениците и 

попълване на незаетите места след трети етап на класиране, като изпълнява следните 

задължения: 

1. Организира приема на ученици за допълване на утвърдените паралелки до 

максималния брой ученици след трети етап на класиране по определените критерии, след 

подадено заявление до директора и оригиналите на свидетелството за основно 

образование и на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на 

ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии 

и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища – до 

10.09.2021 г. 

2. Обявява резултатите от попълването на местата в училището и в регионалното 

управление на образованието – 10.09.2021 г. 

III. При записване на класираните ученици в VIII клас, комисията изисква следните 

документи: 

1. Заявление до директора. 

2. Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за 

признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави. 

IV. Време и място за изпълнение на задълженията на комисията: 

1. Работно време на комисията:  

1.1.За попълване на незаетите места след трети етап на класиране: 

- от 08.08.2022 г. до 10.09.2022 г. - от 08.00ч. до 18.00 часа. 

-  

2. Работно място за изпълнение на задълженията на комисията – кабинет на ЗАС 

3. Определям Илвие Стамболиева на длъжност ЗАС за технически секретар за 

лице, отговорно за съхраняване на документацията от приема на учениците след 

приключването на приемната кампания и място за съхранението ѝ – училищен 

архив за срок от една година. 
 

 

mailto:souablanica@abv.bg
mailto:suablanica@abv.bg

