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НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ 
1421 София, ул. “Розова долина” № 1, тел: (02)8662013, факс: (02)8661309 

е-mail: nfsg.sofia@gmail.com   www.nfsg-sofia.org 

 

ГРАФИК 

за дейности на комисията по прием на ученици в VIII клас след провеждане на 

четвърти етап от класирането 

 

Дата Час Дейност 

07.08.2020 г.  до 17.00 часа Обявяване на свободни места в РУО – София-

град и на страницата на НФСГ 

11.08.-12.08.2020 г. от 08.30 до 

17.00 часа 

Прием на документи:  на основание чл. 70, ал. 

2 и чл. 63 и чл. 72, т. 2, 3 от Наредба № 10 от 

1.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование от 2005 г. на МОН се 

подават: заявление до директора, оригинал от 

свидетелство за основно образование, копие от 

служебна 

бележка за резултатите от положените изпити 

и оригинал от медицинско свидетелство, 

издадено от общопрактикуващия лекар 

13.08.2020 г. до 08.30 часа Обявяване на класирането на учениците 

13.08.-14.08.2020 г. от 08.30 до 

17.00 часа 

Записване на класираните ученици с 

оригиналите на документите по чл. 70, ал. 2 и 

чл. 63 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното 

образование 

26.08.-27.08. 2020 г. от 08.30 до 

17.00 часа 

Прием на документи при наличието на 

обявени свободни места:  на основание чл. 70, 

ал. 2 и чл. 63 и чл. 72, т. 2, 3 от Наредба № 10 

от 1.09.2016 г. за организация на дейностите. 

в училищното образование от 2005 г. на МОН 

се подават: 

заявление до директора, оригинал от 

свидетелство за основно образование, копие от 

служебна 

бележка за резултатите от положените изпити 

и оригинал 

от медицинско свидетелство, издадено от 

общопрактикуващия лекар. 

31. 08.2020 г. до 08.30 часа Обявяване на класирането на учениците. 

31.08. 2020 г. от 08.30 до 

17.00 часа 

Записване на класираните ученици с 

оригиналите на документите по чл. 70, ал. 2 и 

чл. 63 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното 

образование 

08.09. -09.09.2020 г. от 08.30 до Прием на документи при наличието на 



2 

 

17.00 часа на 

08.09 и от 

08.30 до 12.00 

часа на 09.09. 

обявени свободни места:  на основание чл. 70, 

ал. 2 и чл. 63 и чл. 72, т. 2, 3 от Наредба № 10 

от 1.09.2016 г. за организация на дейностите 

09.09. 2020 г. до 15.00 часа Обявяване на класирането на учениците 

09.09.2020 г. от 15.00 до 

17.00 часа 

Записване на класираните ученици с 

оригиналите на документите по чл. 70, ал. 2 и 

чл. 63 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното 

образование 

10.09.2020 г. до 14.00 Обявяване на свободни места в РУО - София 

град и на страницата на НФСГ 

 

Място на извършване дейностите на комисията – канцеларията на НФСГ и 

работно време от 08.30 до 17.00 часа.  

 


