
 

 

ЧЕТВЪРТО  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  “ ИВАН ВАЗОВ” 
3400 Монтана, ул ”Княз Ал. Батенберг ” № 48, тел./факс: 96 303 320 

E- mail: ou_ ivanvazov4 @ abv.bg 

……..……………………………………………………………………………………… 

 

З А П О В Е Д 

  № РД–09-173 / 22.06.2020 г. 

 
              На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от ЗПУО,  Наредба №10/ 

01.09.2016г.  за организацията на дейностите в училищното образование и заповед № 

РД-05-389/ 22.06.2020г. на РУО, гр. Монтана  за задълженията на  училищата, в които 

ще се приемат заявления и документи за участие в класирането при приема на ученици 

в VIII клас 

             

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

Училищна комисия, която приема документите на учениците за участие в първо 

класиране в приема след  завършен седми клас за учебната 2020/ 2021 година. 

1. Екип 1 

Председател: Цветанка Николова Цветкова – ЗДУД 

Членове:         Галина Борисова Кирилова – старши начален учител 

                        Даниела Кольова Тодорова –  старши прогимназиален учител 

2. Екип 2 

Председател: Йорданка Владимирова Еленкова – Петкова - ЗДУД 

Членове:     Мая Макавеева  Цветанова- Георгиева – старши начален учител 

                                          Атанас Георгиев Ласков                   – начален учител чужд език 

       Същите са длъжни : 

                        - да приемат писмени заявления за участие в І етап на класиране с 

подредени желания,  от 03.07.2020г. до 07.07.2020г. от: 

                          Екип 1 – от 08.00 – 13.00 часа 

     Екип 2 -  от 13.00 – 18.00 часа 

Генерират на компютър в информационната система входящ номер на заявлението; 

                        - да вписват в регистрационния дневник необходимите данни; 

                        - да сверяват оригинала на документа с неговото копие ; 

                        - да сканират необходими за прикачване в ел. система документи 

медицинско свидетелство от личен лекар и др.,  които са необходими за кандидатстване 

в професионални гимназии, за профил „Изобразително изкуство“ и профил „Физическо 

възпитание и спорт; 

                      -да въвеждат подадените на хартия заявления в сайта за прием: 

https://admin.priem.mon.bg; 

                        -да правят разпечатка в два екземпляра на въведеното заявление; 

                       - да прегледат и сверят подадените данни и ред на желанията, след което 

да поднесат за подпис на родителя/настойника двата екземпляра от генерираното 

заявление; 

                       -да предоставят на родителя/ настойника единият екземпляр от 

генерираното заявление. Другият екземпляр се съхранява в училището. 

Настоящата заповед да се сведе срещу подпис на посочените по-горе лица за  

информация и изпълнение. 

 

https://admin.priem.mon.bg/


 

 

 

 Контролът по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

Ваня Велизарова / П/ 

Директор на  Четвърто основно училище ”Иван Вазов”- гр. Монтана 

 

 

Запознати със съдържанието на заповедта на 22.06.2020г. 

Цветанка Цветкова ………..………. 

Йорданка Еленкова ……………….. 

Галина Кирилова …………….……. 

Даниела Тодорова ……………….… 

Мая Цветанова ……….……………. 

Атанас Ласков ………..……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


