
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЦАНИ ГИНЧЕВ” ГР. БЯЛА СЛАТИНА 

Ул. „Димитър Благоев”№ 61, тел. / факс 8 28 69 

 

 

З А П О В Е Д 

  № 321/27.03.2019 г. 

 

 
На основание чл.142 ал.1 и ал. 2 от  ЗПУО, чл. 43, ал. 1 и чл. 45, ал.1 от Наредба № 

10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Система за 

прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Бяла 

Слатина  

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

І.Ред за приемане на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година: 

 

   1. Приемането и записването на ученици в първи клас се извършва при зачитане 

правото на избор на училището, вида на обучение, личните предпочитания и 

възможностите на всяко дете. 

   2. Необходими документи: 

 Заявление за записване /по образец/; 

 Копие от Акта за раждане. 

3.Срокове: 

 Документи за прием по т. 2  се подават лично от родител/настойник на ученика 

в срок до  31.05.2019 г.; 

 Обявяване на резултатите с приетите ученици на първо класиране  на 

11.06.2019 г.  

   Записване на приетите  учениците на първо класиране – от 12.06.2019 г. до 

13.06.2019 г. 

  Обявяване на свободните места – на 14.06.2019 г. 

 Попълване на свободните места чрез записване след второ класиране – от 

17.06.2019 г. до 18.06.2019 г. 

 Обявяване на останалите свободни места на 19.06.2019 г. –попълването им се 

извършва в срок до 15.09.2019 г. 

 Документите се приемат всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа в 

деловодството на училището. 

 

ІІ.Критерии за прием: 

 

  1. Класирането при прием на ученици в първи клас в учебните заведения се 

осъществява на база точковата система; 

2. В училището се приемат ученици, които отговарят на следните критерии: 

 

 

 

 

 



№ Критерии Точки Необходими документи 

А Основни критерии 

1. Първа група деца с 

постоянен/настоящ адрес в 

прилежащия район на училището 

и постоянният/настоящият им 

адрес не е променян в последните 

3 години преди подаване на 

заявлението. 

20  Документ за 

самоличност на 

подаващия заявлението – 

за справка 

 Декларация от родител, 

удостоверяваща 

обстоятелствата, 

свързани с адреса на 

ученика. При 

необходимост 

училището извършва 

служебна проверка в 

общината. 

 Служебна бележка, 

издадена от училището 

удостоверяваща 

братя/сестри, обучавани 

в същото училище 

Деца, чийто братя и/или сестри до 

12 – годишна възраст са учили в 

същото училище, независимо от 

постоянния/настоящия адрес. 

2. Втора група деца с 

постоянен/настоящ адрес в 

приближения район на училището 

повече от 1 година, но 

постоянният/ настоящият им 

адрес е променен през последните 

1 до 3 години преди подаване на 

заявлението. 

15  Документ за 

самоличност на 

подаващия заявлението – 

за справка 

 Декларация от родител, 

удостоверяваща 

обстоятелствата, 

свързани с адреса на 

ученика. При 

необходимост 

училището извършва 

служебна проверка в 

общината. 

 

3. Трета група деца с 

постоянен/настоящ адрес в 

прилежащия район на училището, 

но постоянният/настоящият им 

адрес е бил променен преди 

подаване на заявлението. 

10  Документ за 

самоличност на 

подаващия заявлението – 

за справка 

 Декларация от родител, 

удостоверяваща 

обстоятелствата, 

свързани с адреса на 



ученика. При 

необходимост 

училището извършва 

служебна проверка в 

общината. 

 

4. Четвърта група деца с 

постоянен/настоящ адрес в 

прилежащия район на училището 

към датата на подаване на 

заявлението. 

5  Документ за 

самоличност на 

подаващия заявлението – 

за справка 

 Декларация от родител, 

удостоверяваща 

обстоятелствата, 

свързани с адреса на 

ученика.  

Б Допълнителни критерии   

5. Дете с трайни увреждания над 50 

% 

7 При записване се представя 

експертно решение на 

ТЕЛК/НЕЛК 

6. Дете с един/двама починали 

родители 

5 Препис извлечение от акта за 

смърт на починал/и 

родител/родители 

7 Дете от семейство с повече от две 

деца 

5 Удостоверение за родените от 

майката деца 

8 Деце, настанено по реда на чл. 26 

от Закона за закрила на детето – в 

семейство на роднини или близки, 

в приемни семейства 

5 Заповед за настаняване, 

издадена от Дирекция 

„Социално подпомагане” или 

съдебно решение. 

 
3. При равен брой точки, се класират учениците по пореден входящ номер на 

заявлението. 

 

ІІІ. Определям Комисия по прием в първи клас: 

Председател: Катя Христова – главен учител 

Членове: 

1. Даниела Илиева – старши учител 

2. Севделина Горанова – старши учител 

 

 

Препис от настоящата заповед да се връчи на лицата за изпълнение и на Регионален 

инспекторат по образование за информация. 

Копие от същата да се постави на видно място в училището. 

 

 

 
Директор: Силвия Кръстева 

       

 

        


