
 
 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-10-936 

гр. Първомай, 04.06.2020 г. 

 

 

На основание чл. 257, ал. 1 и ал. 2, чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закон за 

предучилищното и училищното образование, чл. 31,  ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 8 от Наредба №15 за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, чл. 45 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование и във връзка с моя Заповед № РД-10-803/27.03.2020 г. за 

утвърждаване приема в V клас 

 

У Т В Ъ Р Ж Д АВ А М 

 

График на дейностите за изпълнение на утвърдения прием в V клас за 

учебната 2020/2021 г. 

 

От 17.06.2020 г. 

до 25.06.2020 г. 

Прием на необходимите документи: 

• Заявление за преместване в V клас /по образец/; 

• Копие на Удостоверение за завършен начален етап на основното 

образование; 

• Декларация за достоверност на личните данни. 

 26.06.2020 г. 

Обявяване на списъците с класираните ученици и на свободните места след I –во 

класиране на интернет страницата на училището и на информационното табло. 

 /за свободни се считат местата, необходими за достигане на максималния брой 

ученици в паралелка, но не повече от 26 ученици/ 

От 29.06.2020 г. 

до 30.06.2020 г. 

Записване на класираните ученици в V клас. 

Представят се следните документи: 

• Заявление за записване /по образец/; 

• Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основното 

образование; 

• Заявление за избор на учебни предмети за избираемите учебни часове/ 

разширена подготовка; 

• Заявление за избор на спортни дейности; 

• Карта за характеристика на семейната среда. 

 01.07.2020 г. 

Обявяване на свободните места след I –во класиране. 

/за свободни се считат местата, необходими за достигане на максималния брой 

ученици в паралелка, но не повече от 26 ученици/ 

До 11.09.2020 г. Попълване на свободните места. 

14.09.2020 г. Утвърждаване списъците на приетите ученици по паралелки в V клас. 

 

 



 

Копие от заповедта да бъде поставено на информационното табло и публикувано на 

интернет страницата на училището. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Севдалина Йорданова – ЗДУД и 

Красимира Дамянова - ЗДУД. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица срещу подпис за 

сведение и изпълнение.  

 

 

 

ЧАВДАР ЗДРАВЧЕВ 

Директор на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” 

 

 

 

 

 


