
21 СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” 

 

ЗАПОВЕД  

№    

 

На основание чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл. 41, ал. 1 и 44, ал. 1 от Наредба № 10 за 

организацията на дейностите в училищното образование, Решение № 83 на Столичния 

общински съвет от 23.02.2017 година, т. 10 от Система за прием на ученици в първи клас 

в общинските училища на територията на Столична община и решение на 

Педагогическия съвет (Протокол № 10 от 28.02.2017 г.)    

 

І. ОПРЕДЕЛЯМ 

прием в I клас за учебната 2017/2018 година  в три паралелки. Броят на учениците във 

всяка от паралелките е до  24. 

 

ІІ. НАЗНАЧАВАМ 

комисия, която да подготви и извърши дейностите по приема, в състав: 

председател: Светослава Димитрова – заместник-директор по УД 

и членове: 1. Росица Стоянова – заместник-директор по УД 

2. Анелия Петкова – ЗАС 

3. Настя Арнаутска – начален учител 

4. Катя Гогова – начален учител 

5. Даниела Попова – педагогически съветник 

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ 

следния ред за приемане и записване на ученици в първи клас: 

1. Необходими документи: 

• заявление за записване (по образец на училището); 

• удостоверение за завършена подготвителна група  – оригинал; 

• удостоверение за раждане – оригинал (за сверяване на данните при 

подаване на заявлението); 

• други документи в съответствие с критериите по т. ІV. 

2. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас: 

 

18 април до 19 май вкл. Подаване на заявления от родителите за участие в I-во 

класиране 

2 юни, 17.00 ч. Обявяване на списъците от I-во класиране 

от 5 юни до 7 юни вкл. Записване на учениците от I-во класиране 

8 юни 17.00 ч.  Обявяване на свободните места за II-ро класиране 

от 9 юни до 12 юни вкл. Попълване на сводните места от II-ро класиране 

13 юни, 17.00 ч. Обявяване на списъците от II-ро класиране 

от 14 юни до 15 юни вкл. Записване на учениците от II-ро класиране 

16 юни, 17.00 ч. Обявяване на свободните места за III-то класиране 

от 19 юни до 14 септември  Попълване на свободните места 

 



ІV. УТВЪРЖДАВАМ 

 

критерии за подбор, когато броят на подадените заявления е по-голям от броя на 

местата за обучение: 

  

 ОБЩИ КРИТЕРИИ Брой 

точки 

1.  Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в 

границите на определената за училището прилежаща територия. 

Документи: Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, 

издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране 

на детето; лична карта на един от родителите. 

43 

2.  Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на 

училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична 

община. 

Документи: Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, 

издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране 

на детето; лична карта на един от родителите. 

30  

3.  Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на 

училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична 

община.  

Документи: Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, 

издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране 

на детето; лична карта на един от родителите. 

29 

4.  Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район 

на най-близкото училище. 

Документи: Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, 

издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране 

на детето; проверка от Комисия в училището. 

28 

5.  
Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община. 

Документи: Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, 

издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране 

на детето; лична карта на един от родителите. 

20  

6.  Дете, завършило подготвителна група в избраното училище. 

Документи: Удостоверява се от училището. 
20  

7.  Други деца от семейството, обучаващи се в училището. 

Документи: Удостоверява се от училището по системата АДМИН. 
20  

8.  Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за 

училището прилежаща територия.  

Документи: служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с 

подпис и ЕИК на работодателя. 

10  

9.  Адрес на месторабота на един от родителите в административния район на 

училището.  

Документи: служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с 

подпис и ЕИК на работодателя. 

8  

 СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ  

10. Дете с двама починали родители. 

Документи: акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на 

детето. 

22  

11.  Дете с един починал родител.  

Документи: акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето. 
20  



12. Дете с трайни увреждания над 50 %  

Документи: решение на ТЕЛК. 
20  

13.  Дете от многодетно семейство. 

Документи: удостоверение за раждане на децата. 
20  

14.  Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете 

Документи: съдебно решение или писмо от съответната дирекция 

„Социално подпомагане“ 

20  

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НА УЧИЛИЩЕТО  

15.  Родител, зает в системата на предучилищното и училищното образование 

като педагогически специалист.  

Документи: служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с 

подпис и ЕИК на работодателя. 

22 

 

В случаите, когато броят на кандидатстващите ученици, които отговарят на еднакви 

критерии – с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, Общественият 

съвет към училището предлага на Комисията начина на класиране. 

V. НАРЕЖДАМ 

 

Назначената с настоящата  заповед комисия: 

1. Да направи списък на децата, класирани по низходящ ред, съгласно 

утвърдените с настоящата заповед критерии (в срок до 02.06.2017г.) 

2. Да обяви публично в сайта на училището и на централния вход: 

  списъците на класираните ученици (02.06.2017г.); 

 свободните места след I класиране (08.06.2017г.); 

 свободните места след II класиране (13.06.2017г); 

 свободните места след ІII класиране (16.06.2017г). 

3 . Да направи разпределение на новоприетите деца по паралелки (в срок до 

06.09.2017г.).  

 

Заповедта да бъде качена на сайта на училището от Диана Костова, главен учител 

по ИТ, в срок до 30.03.2017г.  

Заповедта да бъде сведена до знанието на заинтересованите лица за изпълнение. 

Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

 

 

МАЯ АНГЕЛОВА

Директор 

  


