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                                           З А П О В Е Д 
№ РД- 07- 431 /21.06.2021г. 

 
 
  На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и Заповед № РД -09- 778 от 
25.03.2021г. на  МОН  

О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

І.  Училищна комисия за приемане на документите за класиране на учениците от  VІІ 
клас кандидатстващи за VІІІ клас през учебната 2021-2022 г.-  първи етап  в състав: 
 

1. Цветанка Янева– ЗДУД -  председател 
2. Зара Кавракова – старши учител по ИТ – член 
3. Емилия Тотева – АТС - член 

 
ІІ. Определям в  стаята на АТС на училището за място за изпълнение на задълженията на 
комисията,  в следния график: 
 
1. За първо класиране: 

- 05.07.2021 г./понеделник/   – от 08,00 до 18,00 часа; 
- 06.07.2021 г./вторник/ – от 08,00 до 18,00 часа; 
- 07.07.2021 г. /сряда / – от 08,00 до 18,00 часа; 

 
IIІ.  Училищна комисия за приемане на документите за класиране на учениците от  

VІІ клас кандидатстващи за VІІІ клас през учебната 2021-2022 г.-  трети етап  в състав: 
 

1. Нели Коемджиева – гл. учител в СУ Сатовча - председател 
2. Аксиния Айролова– старши учител по ИТ – член 
3. Зара Кавракова – старши учител по ИТ – член 

 
 

2. За трето класиране: 
- От 26.07.2021 г. до 27.07.2021 г. от 08,00 до 18,00 часа; 

 
ІV. Комисията да извърши следните дейности: 
1. Приема заявленията на хартиен носител за първо и за трето класиране. 
2. Въвежда заявленията на учениците в софтуерния продукт за подаден на заявления, след 

инсталиране на сертификат за достъп до сайта. 
3. Осигурява изправна и надеждна компютърна техника за въвеждане на желанията на 

учениците в софтуерния продукт, както и сканиращи устройства, за прикачване на сканирани 
документи, изискуеми при кандидатстването. 

4. Изготвя списъци на класираните ученици след всеки етап на класирането. 
5. До 30.06.2021 г. да организира родителска среща с родителите на учениците в VІІ клас 

за разясняване на условията и сроковете по приемане  на ученици в VІІІ клас за учебната 2021-
2022 г.  



 
С  настоящата Заповед да се запознаят членовете на комисията  срещу подпис за 

сведение и изпълнение. 
 

                 ДЖЕВАТ ДУНЧЕВ:.................... 
                                                                                            ДИРЕКТОР НА СУ, САТОВЧА  

     
    Запознати  със заповедта: 
 
1. Цветанка Янева–  
2. Зара Кавракова – 
3. Емилия Тотева –  
4.Аксиния Айролова - 
5.Нели Коемджиева - 


