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

 

                                З А П О В Е Д 

                РД   14 – 405/07.02.2023 год. 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО,  във връзка с чл.142, ал.2 и чл. 

143, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.6 от Наредба №15 от 22 юли 2019 год. за статута 

и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, чл.43,ал.1 и чл. 44, ал.1  от Наредба 10 / 01.09.2016 год. за 

организацията на дейностите  в училищното образование, в изпълнение на чл. 41, 

ал.1 от същата наредба, чл.62 от Наредбата за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование,  Протокол № 4  от 

07.02.2023 г. на Обществения съвет и във връзка със Система за осъществяване на 

прием на ученици в първи клас в училищата в Любимец през учебната 2023/2024 

година, утвърдена от кмета на община Любимец 

                                                      ОПРЕДЕЛЯМ : 

I.Условия и ред за прием на учениците в първи клас за учебната 

2023/2024 година, съгласувани с Обществения съвет на училището с 

Протокол №  4 от  07.02.2023 год., както следва : 

1. За учебната 2023/2024  година да се осъществи прием на ученици в първи клас 

в две паралелки, 44 ученици. 

2. На основание чл.8, ал.2 и 3 от ЗПУО в първи клас се приемат деца на 7 години, 

навършени в съответната календарна година.  Деца навършили 6 години, могат да 

постъпят в първи клас по преценка на родителите и настойниците, ако 

физическото и умствено развитие им позволява това. 

3. Родителите/настойниците/ подават в определения срок : 

- Заявление. 

- Акт за раждане  за удостоверяване на личните данни. 

4. Записването на децата в първи клас става в определения в графика срок с 

подаване на оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група. 
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5. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група да се удостовери с 

декларация от родителя. 

6. Детето може да постъпи в първи клас и по-късно от 7 години след  подаване на 

писмена молба от родителите /настойниците/  и след решение на Регионален екип 

към РЦПППО гр. Хасково. 

7. Записването на децата в първи клас след определения срок, се извършва при 

наличие на свободни  места в паралелките. 

II. Необходими документи : 

1. Заявление до директора по образец на училището. 

2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал. 

3. Здравен картон. 

III. График за записване : 

1. Община Любимец изготвя списък на децата с включен 

постоянен/настоящ адрес, които следва да постъпят в групи за 

предучилищна подготовка и в първи клас и го изпраща в срок до 31 

януари в училищата и детските градини на територията й. 

2. Подаване на заявление за участие в класирането. Срок : до 09.06.2023 г. 

3. Класиране на подалите заявления ученици и обявяване на резултатите. 

Срок : до 17,00 часа на 14.06.2023 г. 

4. Записване на приетите първокласници. Срок : от 15.06.2023 г. до 

23.06.2023 г. 

5. Обявяване на списъците със записаните първокласници и броя на 

свободните места за второ класиране. Срок : 28.06.2023 г. 

6. Попълване на свободните места за второ класиране. Срок :до 

07.07.2023г.  

7. Обявяване на списъците на новозаписаните ученици и свободните места. 

Срок : 11.07.2023 г. 

8. Разпределяне на учениците по паралелки. Срок : 08.09.2023 г. 

9. Определяне броя на групите с целодневна организация на учебния ден. 

Срок : 14.09.2023 г. 
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10. В срок до 15 септември  училищата изпращат в Община Любимец 

сведение за децата, записани в предучилищна група и в първи клас към 

момента. 

11. В срок до 30 септември Община Любимец осъществява дейности по 

установяване на причините за непостъпване в първи клас на ученици, 

подлежащи на задължително обучение / по списъка, изготвен от ГРАО/. 

    

IV. Критерии за подбор : 

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 е 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. 
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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. 

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. 

 

V. Училищна   комисия за прием на документи и извършване на всички 

дейности по приема на учениците. 

Стефка Сотирова Янева – старши учител ПГ – председател 

и членове : 1. Гергана Стефанова Стоева -  старши учител 

                    2. Нели Христова Ванкова     -  старши учител 

                    3. Невена Атанасова Русева   - служ. ЧР 

Комисията има задължение : 

1. Да се запознае с критериите за прием на ученици в 1 клас за учебната 

2023/2024 година, утвърдени със заповед на Кмета на Община Любимец № 

РД-09-050/ 23.01.2023 год. 
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2. Да се запознае с графика на дейностите, свързани със записването на 

учениците в 1 клас. 

3. Да извърши действия, с които да информира родителите на бъдещите 

първокласници по всички въпроси касаещи приема и да събере 

необходимите документи на желаещите да постъпят в 1 клас в НУ „Христо 

Ботев“ през учебната 2023/2024 година. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за 

изпълнение. 

 

                                                    Директор :   Д. Козалиева 

                          


