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Важно!!! 
Настоящата заповед е приложима в предвидените случаи на преместване на 

ученик от I до VII клас над утвърдения училищен план-прием съгласно чл. 107, ал. 2 
от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 
Необходимо е да са изпълнени условията по чл. 107, ал. 1 от същия нормативен 

документ! 

                 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”  
                   гр. Чирпан, ул. “Шарампол” №26, п.k.6200   
 тел.:0416 94174; 0416 94286    

tel/ fax :0416/94174; e-mail : ouchirp@abv.bg

ЗАПОВЕД 
№ .............../............... г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование и чл. 107, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на 
дейностите в училищното образование, във връзка с чл. 61, ал. 4 от Наредбата за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование и във връзка с внесени документи с Вх. № ......./.......20....... г. за 
преместване на на ученик над утвърдения училищен план-прием  

РАЗПОРЕЖДАМ: 
...................................................................... (Име, презиме и фамилия) да бъде 
записан/а над утвърдения училищен план-прием като ученик/ученичка в ............... 
(клас, паралелка) за учебна 20......./20....... г.  

В срок до ........... (в 3-дневен срок) бъде уведомен родителят на 
ученика/ученичката от .......... (Име и фамилия), на длъжност ........... В същия срок да 
бъде изготвен проект на писмо за уведомяване на директора на училището, където 
ученикът/ученичката се е обучавал/а, с приложено копие на заявлението на 

родителя, с оглед предоставяне на съответните документи по чл. 108, ал. 2 от 
Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 
образование. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на  определените длъжностни лица 
за сведение и изпълнение.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ............... (Име и фамилия), на 
длъжност ............... (напр. зам. директор или др.) 

ДИРЕКТОР: ............................
(подпис; печат на училището) 
....................................................
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(Име и фамилия) 

ЗАПОЗНАТ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

№ по 
ред 

Име и фамилия Заемана длъжност  Подпис на лицето


