
СУ”Христо Смирненски”с. Кочан, общ. Сатовча 

тел:07545/2275,07545/2227, email: sou_kochan@abv.bg 

 

З А П О В Е Д   № РД-07-636 
05.04.2017  г. 

 

  На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО; раздел ІV, т. 2 и 3 от Приложение № 1  

/ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В 

НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 

ГОДИНА 

О П Р Е Д Е Л Я М 
І. УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ за комисия по приема на ученици, както и времето и мястото за 

изпълнение на задълженията й в състав: 
 

1. Велин Сафиев – председател 

2. Кристина Заимова – член 

3. Магдалена Незирова- член 
 

ІІ. Определям времето и мястото за изпълнение на задълженията й както следва 

1. Комисията да изпълни задълженията си в библиотеката на училището в периода от 16.06.2017 г. до 

11.09.2017 г 
 

ІІІ. Комисията да извърши следните дейности: 
 

1.  Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №11 от 28.03.2005 г. Писмено 

уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема. 

Срок: 16.06.-22.06.2017 г. вкл. 

      2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. 

Срок: до 27.06.2017 г. вкл. 

      3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие 

във втори етап на класиране. 

Срок: 28.06.-30.06.2017 г. вкл. 

4. Оявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. 

Срок: до 04.07.2017 г. вкл. 

5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 

Срок: 05.07.-07.07.2017 г. вкл. 

6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 

Срок: 10.07.2017 г. 

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

Срок: 11.07.-13.07.2017 г. вкл. 

8. Оявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 

Срок: до 17.07.2017 г. вкл. 

9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 

Срок: 18.07.-19.07.2017 г. вкл. 

10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 

Срок: 21.07.2017 г. 

11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. 

Срок: до 04.09.2017 г. 

12. Утвърждаване на осъществения държавен план прием. 

Срок: до 11.09.2017 г. вкл. 
 

С препис от заповедта да се запознаят всички членове на комисията. 
 

Гълъб Чаушев:________________ 

Директор на СУ с Кочан      

        

Запознати на 06.04.2017 г. 

1. Велин Сафиев          –         ..................... 

2. Кристина Заимова   –         ..................... 

3. Магдалена Незирова  –      ..................... 


