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З А П О В Е Д  №  872/ 12.04.2018 г. 
 

 

На основание чл. 259, ал.1, във връзка с чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл.42 и чл.43 от 

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

връзка с приема на ученици в Първи клас за учебната 2018/2019 г. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

І. Ред и график на дейностите за прием на ученици в І клас за учебната 2018/2019 год., 

както следва: 

1. Определяне на класните ръководители на І клас за учебната 2018/2019 г. 

Срок: 13.04.2018 г. 

Отг. Директор 

3. Среща-разговор на учителите, които ще преподават в І клас и директора на 

училището с директора на детската градина. 

Срок: 30.04.2018 г. 

Отг. Директора 

4. Провеждане на  рекламна кампания за прием на деца в І клас. 

Срок: 15.05.2018 г. 

Отг. Боряна Въргова, Димитринка Опанска, Дарина Димитрова, Светла Долапчиева 

5.Приемане на  заявления за записване на ученици в училище след излизане на 

разпределението на учениците по училища – 1-во класиране 

Срок: от 06.06.2018 г. до 12.06.2018 г. 

Отг. Комисия, назначена със Заповед № 871 /12.04.2018 г. на директора 

6. Приемане на заявления за записване на ученици в училище след излизане на 

разпределението на учениците по училища – 2-ро класиране  

Срок: 30.06.2018 г. – 30.08.2018 г. 

Отг. Комисия, назначена със Заповед № 871 / 12.04.2018 г. на директора 

 

II. Организация на приема в учебните заведения 

1. Прием на деца в І клас се извършва по електронен път или с регистриране в електронната 

система в едно от желаните от родителите учебни заведения. 

2.Заявления за постъпване в учебните заведения се подават електронно от 15.05.2018 г. до 

25.05.2018 г. 

3.Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 04.06.2018 

г. на електронната страница за прием и на видно място в съответното учебно заведение. 

4.Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано 

от 06.06.2018 г. до 12.06.2017 г. на място в съответното учебно заведение, където са приети. 

5.Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ 

класиране в срок от 15.06.2018 г. до 21.06.2018 г. чрез електронната система за записване или 

като подадат Заявление по образец в учебното заведение. 

6.Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 27.06.2018 

г., като записването на приетите деца се извършва от 30.06.2018 г. до 30.08.2018 г. 

7.Обявяването  на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 

04.07.2018 г. 



 

III. Критерии за прием на ученици с предимство в Първи клас за учебната 2018/2019 г.: 

Класирането при прием на деца в I клас в учебни заведения се осъществява на база 

точкова система. Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се 

доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място в учебното 

заведение трябва да се представят всички необходими документи, доказващи 

съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано в училището.  

Основни критерии Точки 

1. Дете с постоянен/настоящ адрес, което 

живее над 3 г. на посочения адрес, считано 

от датата на стартиране на системата за 

електронен прием  

2 000 т. 

2. Дете с постоянен/настоящ адрес, което 

живее между 1 и 3 г. на посочения адрес, 

считано от датата на стартиране на 

системата за електронен прием  

1 500 т. 

3. Дете с постоянен/настоящ адрес, което 

живее по-малко от 1 г. на посочения адрес, 

считано от датата на стартиране на 

системата за електронен прием 

1 000 т. 

4.Дете, чийто постоянен/настоящ адрес е 

различен от прилежащия или съседен район 

на училището 

300 т. 

5. Дете с трайни увреждания с 50 и над 50% 240 т. 

6. Дете с двама починали родители 120 т. 

7. Други деца от семейството, обучаващи се 

в училището към 15.09.2018г. 

120 т. 

8. Дете, завършило подготвителна група в 

избраното училище 

120 т. 

9. Дете със СОП 10 т. 

10. Дете с един починал родител 10 т. 

11. Дете близнак 10 т. 

12. Трето и следващо дете в семейството 10 т. 

 

Критерии на база избор на учебно заведение: 

 

Първо желано училище: 8 т. 

Второ желано училище: 7 т. 

Трето желано училище: 6 т. 

Четвърто желано училище: 6 т. 

Пето желано училище: 8 т.. 

 

Сумата от точки от всички основни критерии се използва като база за изчисление на 

пълния брой точки за всяко избрано учебно заведение. Ако  след прилагане на критерии за 

класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата в 

съответното училище, децата се класират по реда на регистрация в електронната система. 

 

 



 

 

Копие от Заповедта да бъде поставено на таблото в училището и в сайта на училището. 

 

Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на Боряна Въргова – заместник-директор 

по УД 

 

Препис от заповедта да се връчи на лицата за сведение и изпълнение. 

 

 

 

Изготвил: 

Иванка Атанасова 

Технически секретар 

 

 

 

 

МАРА ГЕОРГИЕВА 

Директор 
                                                                         

 

 

 

 

 

Запознати със Заповедта: 

 

Боряна Въргова – 

Дарина Димитрова – 

Димитринка Опанска – 

Светла Долапчиева – 

Цветелина Пенчева – 

Таня Димитрова – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


