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ЗАПОВЕД

На основание чл. 259, ал. 1, от Закона за предучилищното и училищното 
образование, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за 
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти и Заповед № РД-09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и 
науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас за учебната 
2021/2022 г. и Заповед № РД-03-287/18.06.2021 г. на Началника на РУО-Русе

ДОПЪЛВАМ

1. Заповед № 661/26.04.2021 г. в частта на т. I: Училищна комисия по приемане на 
ученици в VIII клас: вместо „Фердане Мехмедали -  старши учител по информатика“, да се 
чете: Преслава Георгиева -  учител по български език и литература;

2. Изменям т. 6.1 вместо „Подаване на документи за участие в първи етап на 
класиране -  05-07.07.2021 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.“ да се чете „Подаване на документи за 
участие в първи етап на класиране -  05-07.07.2021 г. от 08.00 ч. до 19.00 ч.“.

3. Изменям т. 6.7 вместо „Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 
-  26-27.07.2021 г. от 08.00 ч. до 16.30 ч.“ да се чете Подаване на документи за участие в 
трети етап на класиране -  26-27.07.2021 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч.“.

4. В останалата си част заповедта остава непроменена.
5. Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение 

и изпълнение.
6. Заповедта да бъде публикувана в сайта на СУ „Йордан Йовков“ -  Русе. Копие от 

заповедта да бъде поставено на входа на училището за информация на родителите.
7. Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

КРЕМЕНА КРЪСТЕВА
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