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НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. ЛЮБИМЕЦ, ОБЛ. ХАСКОВО 

Гр .Любимец, обл. Хасково, ул.”Христо Ботев” № 12,  тел. 0882550575, dakozalieva@abv.bg 

 

КРИТЕРИИ 

                              за прием на ученици за I клас за учебната 2022/2023 година 

1. Водещ критерий: Близостта на училището до постоянния/настоящия адрес 

детето. 

2.  При спазване на водещия критерий, децата, за които е подадено заявление за 

приемане в училището, се разпределят в следните групи: 

2.1. Първа група- ученици с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 

години преди подаване на заявлението- 30 точки; 

2.2. Втора група- деца постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в 

периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението- 28 

точки; 

2.3. Трета  група- деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 

една година преди подаване на заявлението- 25 точки; 

2.4. Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район 

на училището към деня на подаване на заявлението- 20 точки. 

3. За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който 

с по-благоприятен за ученика. 

4. Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е 

подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, 

съответно приемния родител, може да се разпределят в посочените групи по 

постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по- 

благоприятно за детето. 

5. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото 

училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия; им 

адрес. 
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6.       Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като 

първо се приемат децата от първа група. 

7. Когато с броя на децата в определена група се надхвърля броят на местата, 

определени в училищния план- прием, децата в тази група се подреждат според 

следните допълнителни критерии: 

7.1. Дете с трайни увреждания над 50% (доказва се с решение па ТЕЛК)- 20 

точки; 

7.2. Дете с един или двама починали родители (доказва се с копие на смъртния 

акт)- 20 точки; 

7.3. Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в 

училището (доказва се с удостоверение от училището)- 18 точки; 

7.4. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище (удостоверява се 

от училището)- 18 точки; 

7.5. Дете от семейство с повече от две деца- 17 точки. 

 

 

Директор :  Донка Козалиева 


