
Средно училище „Свети Климент Охридски” 
обл .Велико Търново, общ.Стражица, с. Камен – 5160,  

      ул. «Никола Й. Вапцаров» №2 

                              e-mal:  souкamen@abv.bg, тел. 06163 2201 

 
З А П О В Е Д 

№ 845 / 22.03.2018 г. 

 

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

образование, чл.45, ал.1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование и във връзка с чл.44, ал.1 от същата наредба и  с 

решение на ПС с Протокол 10/14.03.2018 г. при СУ „Св.Кл. Охридски”, с.Камен  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М: 

 

Комисия по организацията и приема на ученици в СУ „Св. Кл. Охридски” – 

с.Камен, в дневна форма на обучение за І, V клас  и в дневна и задочна форма на 

обучение за VІІІ клас в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Антоанета Симеонова Стоименова                                      

ЧЛЕНОВЕ:     1. Марина Петкова Маркова 

                                   2. Елена Христова Данаилова  

                                   3. Геновева Йорданова Вълчева 

     4.Миглена Иванова Ботева 

         

       Задълженията на комисията на всички класирания до окончателното 

завършване на държавния план-прием в СУ „Св. Кл. Охридски”, с. Камен за 

2018/2019 учебна година са следните: 

        - Подготовка и приемане на заявления за полагане на приемни изпити; 

        - Подготовка и приемане на заявления и необходимите документи за 

участие в класиране; 

        - Изготвяне на протокол за класираните ученици на всеки от трите етапа, и 

след трети етап; 

        - Изготвяне на списък с класираните ученици и изнасяне на информацията 

на видно място в училището и на сайта на училището; 

        - Подготовка и приемане на заявления и необходимите документи за 

записване на учениците; 

        - Оформяне на цялостната документация по приема на учениците. 

Приемането на заявленията ще се извършва в канцеларията на училището 

от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа.    

  Краен срок за класиране и записване – 11.09.2018 г. 

  

 Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените 

лица за сведение и изпълнение. 

 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 
 

ТАТЯНА КАПРА 

Директор на СУ „Св.Кл.Охридски”,с.Камен 


