
 
 

ЗАПОВЕД № РД-08-334/05.03.2019 г. 

 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Заповед № РД-06-7 от 03.01.2019 

г. на Началника на РУО на Благоевград, Решение на ПС от 20.02.2019 г., 

във връзка с изпълнение на разпоредбите на Глава четвърта ПЛАН-ПРИЕМ, 

Раздел I-Планиране и осъществяване на училищния прием от Наредба № 10 

от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в 

съответствие с изискванията, определени в Глава осма – Условия и ред за 

определяне на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в тях, 

на Наредба за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, Система за прием на ученици 

в първи клас на училищата в град Гоце Делчев и след съгласуване с 

Обществения съвет на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на заседание, 

проведено на 05.03.2019 година 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

I. Училищен план-прием за учебната 2019/2020 година. 

 

1. Брой паралелки в първи и пети клас за учебната 2019/2020 

година: 

Клас Брой паралелки Брой места в тях 

Първи  3 66 

Пети 3 86 

 

2. Брой паралелки във втори, трети, четвърти, шести и седми клас 

за учебната 2019/2020 година: 

Клас Брой паралелки Брой свободни места в 

тях 

Втори  4 0 



Трети 4 1 

Четвърти  4 7 

Шести  3 0 

Седми  3 0 

 

3. Брой групи за целодневна организация на учебния ден: 

Клас Брой паралелки Брой групи за 

целодневна 

организация 

Първи 3 3 

Втори  4 2 

Трети 4 2 

Четвърти  4 2 

Пети  3 1 

Шести   3 1 

 

II. Правила за прием на ученици в І клас  за учебната 2019/2020 г. в 

Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце 

Делчев 

 

1.   Общи  положения. 

Училищното образование е задължително до навършване на 16-

годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината 

на навършване на 7-годишна възраст на детето. 

Училищното образование може да започне и от учебната година с 

начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по 

преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при 

условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за 

предучилищното образование. 

Детето, за което се подава заявление, трябва да е навършило или да 

навършва 6 години в годината на регистриране на заявлението. В момента 

на подаване на заявлението възрастта на детето се сверява с данните от 

удостоверението за раждане.  



В Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев 

ще бъдат приети 66 ученици, разпределени в три паралелки. 

За участие в приема в І клас родителите/настойниците на детето 

подават писмено заявление (по образец) за желание за обучение в Първо 

основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“. 

2. Критерии за подбор при приемане на ученици в І клас на Първо 

основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, когато броят на 

подадените заявления е по-голям от броя на местата за обучение. 

2.1. Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/ 

настоящия адрес на детето. Близостта на училището до адреса 

на живеене се доказва с Удостоверение за настоящ адрес. При 

спазване на водещия критерий, децата, за които е подадено 

заявление за приемане, се разпределят в следните групи: 

 Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район 

на училището - 10 т. 

 Втора група - деца, дошли от друго населено място, декларирали, 

че живеят в района на училището  - 5 т. (Приложение 3) 

 Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес, дошли в 

прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им 

адрес е бил променен през последната една година преди подаване 

на заявлението - 2 т. 

 Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън 

прилежащия район на училището към деня на подаване на 

заявлението - 1 т. 

2.2.  За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението 

адрес, който е по-благоприятен за ученика. 

2.3. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на 

групите в т. 1.1., като първо се приемат децата от първа група. 

3. При голям брой кандидати за прием в първи клас за определено 

училище се прилагат и допълнителни критерии: 

 дете с трайни увреждания над 50% -9 т. 

 дете с един или двама починали родители /сираци/- 9 т. 

 други деца от семейството, обучаващи се в училището - 8 т. 

 близост до местоработата на един от родителите - 3 т. 

4. Подборът се извършва независимо от реда на подаване на заявлението 

за всяко дете. 

5. При подаването на заявлението за записване на дете в училището се 

представят и документите (оригинали и копия), доказващи съответствие 

с допълнителните критерии, актуални към момента на подаването на 



заявлението за записване на детето в училището, както и други 

документи при възникнала необходимост. 

6. Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се 

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

място трябва да се представят всички необходими документи, доказващи 

съответните предимства. 

7. Децата с майчин език, различен от българския се разпределят 

пропорционално на броя на децата в паралелките във всички училища от 

града, съгласно Стратегията за образователна интеграция на деца и 

ученици от етническите малцинства 2015-2020. 

8. Ученици, които не са от района на училището, се приемат при наличие 

на свободни места. 

9. Приемане на ученици в I клас над максимално определения в 

училищния план - прием брой места в паралелка - 22 ученици, се допуска 

само с разрешение на началника на РУО Благоевград, при спазване на 

разпоредбите на чл. 46 от Наредба №10/ 01.09.2016 г. 

 

IV. Необходими документи за записване.  

1. Заявление по образец от училището; 

2. Удостоверение за настоящ адрес; 

3. Акт за раждане (копие) за сверяване на данните; 

4. Лична карта на един от родителите (оригинал/копие) за сверяване на 

данните; 

5.  Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал).  

6. Писмена декларация от родители, чието дете не е посещавало 

подготвителна група. 

Задължителни документи по допълнителните критерии: 

1.   Удостоверява се от съответното училище по Админ 

2.  Оригинална медицинска документация/ решение на ТЕЛК; 

3.  Копие от Акт за смърт на родител; 

4.  Служебна бележка от работодателя. 

 

След записване на ученика се попълва заявление за избор на часове от 

раздел Б „Избираеми учебни часове“ и заявление за избор на спортни 

дейности. 

V. График на дейностите, съгласно Система за прием на ученици в 

първи клас в общинските училища на територията на град Гоце Делчев 

за учебната 2019/2020 г. 



 

№ Дейности по приема на ученици в първи клас 

 
 Срок  

1 Изискване на списъци от ОбА, на децата, 

подлежащи на обучение в І клас (съгласно чл.47, 

ал.1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията 

на дейностите в училищното образование). 

до 31.01.2019г. 

 

2 Провеждане на заседание на ПС за определяне на 

реда за прием на ученици в I клас за учебната 

2019/2020 г. 

до 28.02.2019 г. 

3 Даване на становище от Обществения съвет 

относно училищния план-прием. 

до 16.03.2019 г. 

 

4 Утвърждаване на училищния план-прием за 

предстоящата учебна година със заповед на 

директора, в т.ч. график на дейностите, 

необходими документи, срокове и критерии за 

подбор на ученици в първи клас. 

до 29.03.2019 г. 

5 Провеждане на Ден на отворените врати в Първо 

ОУ. 

До 31.03.2019 г. 

6 Публикуване на информацията за училищния 

план-прием на сайта на училището. 

до 29.03.2019 г. 

7 Информиране на Началника на РУО Благоевград и 

финансиращия орган за утвърдения училищен 

план-прием за предстоящата учебна година.  

до 10.04.2019 г. 

8 Подаване на документи от родителите 

(настойниците) за записване на деца в първи клас 

в училището. 

от 31.05.2019 г. 

до 12.06.2019 г. 

9 Обявяване на резултатите от първо класиране на 

видно място в училищата. 

след 1700 часа на 

14.06.2019 г.  

10 Записване на класираните ученици. 18, 20 и  

21.06.2019 г.  

11 Обявяване на свободните места след първо 

класиране. 

след 1700 часа на 

21.06.2019 г. 

12 Попълване на свободните места. 24 -25.06.2019 г. 

13 Обявяване на останалите свободни места. 

 

след 1700 часа на 

25.06.2019 г. 

14 Провеждане на родителски срещи. 25.06.2019 г. и 

до 05.09.2019 г. 

15 Представяне на  списъците на учениците, записани 

в първи клас по паралелки в Общинска 

администрация. 

16.09.2019 г. 

 



VI. Прием на ученици в V клас за учебната 2019/2020 година. 

За учебната 2019/2020 година в V клас ще бъдат обучавани  до 86 

ученици, разпределени в три паралелки. 

Учениците, завършили начален етап в Първо основно училище „Св. Св. 

Кирил и Методий“ продължават обучението си в V клас в училището. 

Чрез родителите си те подават заявления за: 

 избор на часове от раздел Б „Избираеми учебни часове“; 

 избор на спортни дейности; 

 целодневна организация на учебния ден. 

При участие и класиране на ученици, завършили начален етап, в 

държавния план-прием в V клас в ПМГ „Яне Сандански“, освободните 

места могат да бъдат попълвани от ученици от други училища, при спазване 

на чл. 61 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

VII. Училищна комисия за прием в I клас за учебната 2019/2020 

година в състав: 

1. Мариана Тошева – ЗАТС; 

2. Катерина Головодова – старши начален учител; 

3. Антония Григорова – старши начален учител; 

4. Елвира Караманова - старши начален учител; 

5. Лина Панделиева - старши начален учител; 

6. Невена Гушкова – начален учител; 

7. Антоанета Киневирска – начален учител. 

Утвърдената училищна комисия извършва дейностите по прием на 

документи и класиране на учениците.  

След изтичане на срока за прием на документи за записване в първи 

клас, комисията изготвя протокол за класиране. 

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица, за сведение 

и изпълнение. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 


