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ЗАПОВЕД 

№ РД-595 / 30.07.2021 г. 

 
Относно:  Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване по 

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

образование за провеждане на НВО в 7. клас. 

 

       На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование за провеждане на НВО в 7. 

клас, в изпълнение на Заповед № РД09-2121 / 28.08.2020 г. на Министъра на 

образованието и науката  

   

I. ОПРЕДЕЛЯМ 

 

1. Документи за попълване на незаетите места след трети етап на класиране да 

се приемат на 2, 3 и 4 август 2021 г. в централно фоайе. Кандидатите 

попълват заявление за участие в класирането и представят оригинал на 

Свидетелство за основно образование и оригинал на Служебна бележка с 

резултатите от НВО. 

2. Класирането да се обяви на 4 август 2021 г. до 16:00 часа. 

3. Записване на приетите кандидати на 05.08.2021 г. до 15:00 часа. 

4. Комисия по приема на документи и класиране на кандидатите: 

Симеон Ангелов – председател 

Анастасия Топчийска – член 

Диана Камбурова - член 

5. Работно време на комисията за прием на документи на кандидатите е на 

02.08.21 г. и 03.08.21 г. от 08:30 до 16:00 часа в централно фоайе и на 

04.08.21 г. – от 8:30 до 10:00 часа. 

 

II. НАРЕЖДАМ 

 

1. Комисията приема документите на кандидатите, класира ги на основание на 

бала до максималния брой свободни места за паралелките и предлага на 

директора списък с имената на приетите ученици за утвърждаване в срок до 

13:00 часа на 04.08.2021 г. 

2. Утвърденият списък с имената на учениците да бъде поставен на 

информационното табло на централния вход до 16:00 часа на 04.08.2021 г. 

 

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица срещу подпис. Заповедта 

се издава в три еднообразни екземпляра, по един за: заповедната книга на 119. СУ; за 

документите на НВО; за РУО София-град. 

   

 

Директор: 

/Диян Стаматов/ 

 

Анастасия Топчийска 

Директор на 119. СУ 

/Съгласно заповед № ТПО-1447 / 

28.06.2021 г. на директора на 119. СУ/ 


