
СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – НОВА ЗАГОРА 
 
 

                                      З  А  П  О  В  Е  Д 
 

     № РД - 06-  875 / 23.06.2022 година 

 

 
  На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно 

образование; раздел IV на Приложение № 2 /Организиране на дейностите по 

приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по 

държавен план - прием за учебната 2022/2023 година съгласно чл. 70, ал. 2 от 

Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното 

образование и Графика на дейностите по приемането на ученици след 

завършено основно образование в неспепиализираните училища за учебната 

2022/2023 година на места по държавен план-прием, утвърден със Заповед 

РД-09- 1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката, срокът за 

дейностите  

                  О П Р Е Д Е Л Я М: 

I. Училищна комисия по приемана документи и записване на 

учениците, както и времето и мястото на изпълнение на задълженията ѝ: 
 
Комисията приема документи от 8.00 - 16,30 часа 

II. Определям времето и мястото за изпълнение на задълженията й както 

следва: 

1 .Комисията да изпълни задълженията си в канцеларията за периода от 

05.07.2022г. до 02.08.2022 г. 
III. Комисията да извърши следните дейности: 

1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 

01.09.2016г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до 

участие в приема. 

Срок: 05.07.2022г. - 07.07.2022г. 

2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране 
Срок: до 12.07.2022г. /вторник/ 

3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на 

заявление за участие във втори етап на класиране 

Срок: до 15.07.2022г. /петък/ 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране  

Срок: до 20.07.2022г. 

4. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране  

Срок: до 22.07.2022г. 

5. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втория 

етап на класиране 



Срок: до 25.07.2022г. 

6. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 

 Срок: от 26.07.2022г. до 27.07.2022г. /включително/ 

7. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране  

Срок: до 29.07.2022г. 

8. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 

 Срок: до 02.08.2022г. 

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети 

етап 

Срок: до 03.08.2022г. 

10.Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване 
Срок: до 10.09.2022г. 

12.Утвърждаване на осъществения държавен план прием 

 Срок: до 14.09.2021г. 
 
 
 
 
 
Добрина Овчарова 
Директор на СУ ”Иван Вазов” - Нова Загора 
 


