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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 

 

З А П О В Е Д 

№ ………………………….г. 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 54, ал. 2 и чл. 83, ал. 3 от 

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

връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII 

клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен 

първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в 

неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година при спазване на изискванията на 

чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс 

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ: 

Заповед № РД09-4061/30.08.2022 г. в частта „График на дейностите по приемането на 

учениците“, като след „Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след 

трети етап на класиране – до 04 август 2023 г.“ вместо: 

Попълване на незаетите места след трети етап 

на класиране и записване 

Определя се от 

директора, до 11 

септември 2023 г. 

- 

Утвърждаване на осъществения държавен план-

прием 
до 14 септември 2023 г. вкл. 

 

Да се чете: 

Подаване на документи за участие в четвърти 

етап на класиране 
7-8 август 2023 г. - 

Обявяване на резултатите от четвърти етап на 

класиране 
до 10 август 2023 г. - 
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Записване на класираните ученици на четвърти 

етап на класиране 

11-14 август 

2023  г. 
- 

Обявяване на свободните места след четвърти 

етап на класиране 
до 16 август 2023 г. - 

Подаване на заявление до директора на 

училището за попълване на свободните места 

след четвъртия етап 

Определя се от 

директора след 

16.08.2023 г., но не 

по-късно от 10 

септември 2023 г. 

- 

Утвърждаване на реализирания държавен план-

прием от началника на РУО 
До 14 септември 2023 г. вкл. 

 

 

Заповедта да се сведе до знанието на училищните директори чрез началниците на 

регионалните управления на образованието.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Мария Гайдарова – заместник-

министър. 
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Министър на образованието и науката

 


