
 

 
ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ” – САНДАНСКИ 

 

ул. „Георги Казепов” №1, тел:0746/32448, факс:0746/32448, e-mail:mail@zpg-sandanski.com 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

 

 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и в изпълнение на Раздел IV, т. 2 и т. 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" към заповед № РД 09-

1836/22.03.2017 г. на министъра на образованието и науката  

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

 

I.Училищна комисия по приема на ученици за учебната  2017 / 2018г., както следва:  

Председател: Павлина Караджова, ЗДУД 

Членове: Ваня Гоцева, ЗДУПД 

Димитър Ангов, ръководител  

Татяна Каралешкова, педагогически съветник 

 Задължения на комисията са да организира дейности за информиране и 

консултиране на ученици, родители, граждани по прилагането на Наредба № 10 от 2016 

г. за организация на дейностите в училищното образование и по организирането на 

дейностите по приемане на ученици в VIII  клас. 

 

II. График на дейностите по приемането на ученици в училище и времето, през което 

училищната комисия ще извършва дейността си. 

 

 

 

 



 

 
ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ” – САНДАНСКИ 

 

ул. „Георги Казепов” №1, тел:0746/32448, факс:0746/32448, e-mail:mail@zpg-sandanski.com 

№ Вид дейност Срок / място за изпълнение 

1.  Участие в организираните от основните училища 

родителски срещи за представяне на училищния план-

прием за учебната 2017/2018г. 

Месец април / 

Определените от основните училища 

места. 

2. Консултиране на ученици и родители по приемане на 

ученици в VIII  клас. 

Постоянен / ЗПГ „Климент 

Тимирязев” 

3. Обявявяне на списъците с приетите ученици на първи 

етап на класиране. 

До 27.06.2017г. вкл. / 

ЗПГ „Климент Тимирязев” 

4. Записване на приетите ученици на първи етап на 

класиране или подаване на заявление за участие във 

втори етап на класиране. 

28.06.-30.06.2017г. вкл. / 

ЗПГ „Климент Тимирязев”-

Методически кабинет 

5. Обявявяне на списъците с приетите ученици на втори 

етап на класиране. 

До 04.07.2017г. вкл. 

ЗПГ „Климент Тимирязев” 

6. Записване на приетите ученици на втори етап на 

класиране. 

05.07.-07.07.2017г. вкл. / 

ЗПГ „Климент Тимирязев”-

Методически кабинет 

7. Обявявяне на списъците с приетите ученици на трети 

етап на класиране. 

До 17.07.2017г. вкл. / 

ЗПГ „Климент Тимирязев” 

8. Записване на приетите ученици на трети етап на 

класиране. 

18.07.-19.07.2017г. вкл. / 

ЗПГ „Климент Тимирязев”-

Методически кабинет 

9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите 

места след трети етап на класиране. 

21.07.2017г. / 

ЗПГ „Климент Тимирязев” 

10.  Попълване на незаетите места след трети етап на 

класиране и записване. 

Определя се от директора до 

04.09.2017 г. вкл./ 

ЗПГ „Климент Тимирязев” 

 

 

Настоящата заповед  да се публикува на интернет страницата на училището 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Павлина Караджова, ЗДУД 

 

ЕМИЛ ТЕРЗИЙСКИ, 

Директор на ЗПГ „ Климент Тимирязев” - Сандански 


