
СУ “ Св. св. Кирил и Методий ” 

гр. Карнобат 

ул. „Димитър Благоев” № 44 
e-mail:kirilimetodi@abv.bg 

http://kirilimetodikt.com 

 

ЗАПОВЕД 

 

№ РД-12-231 / 24.03.2022год. 

 

             На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от 

Наредба 10 от 2016 год. за организация на дейностите в училищното 

образование,  

                                    

НАЗНАЧАВАМ: 

 

I. Комисия в състав: 

Председател: Тинка Димитрова – гл. учител в начален етап и 

Членове:  1. Недка Чолакова – старши учител в начален етап 

                 2. Ивелина Пенева – старши учител в начален етап 

                 3. Милена Михова – старши учител в начален етап 

                 4. Катерина Кунева – учител в начален етап 

                 5. Върбан Върбанов – старши учител в гимназиален 

етап 

като определям следните задължения на комисията: 

 

1. Задължавам председателят на комисията за прием в І клас г- жа Т. 

Димитрова- главен учител да проведе заседание на комисията и да 

запознае членовете и с тях;  

2. Комисията в срок до 26.03.2022год. да подготви График на 

дейностите за прием в I клас; 

3. Задължавам г- жа Т. Димитрова да подготви необходимите бланки за 

документи: 

          а) заявления за прием 

          б) декларация за предоставяне на лични данни; 

     4. Информацията за реда, сроковете, критериите за подбор да бъде     

         изнесена в „Кът на бъдещия първокласник” от Т. Димитрова и      

         публикувана в сайта на училището от В. Върбанов 

 

 

 

 

 

http://kirilimetodikt.com/


УТВЪРЖДАВАМ: 

 

II. Правила за прием на деца в І клас за учебната 2022/2023 година 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Чл.1 Настоящите правила уреждат реда и начина за подаване на 

документи, прием и записване на деца, подлежащи на обучение в І клас 

през 2022/2023 учебна година. 

Чл.2 Правилата са разработени в съответствие със следните документи: 

1. Закон за предучилищно и училищно образование, Раздел ІХ. 

2. Наредба №10 /2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование. Глава ІV. Раздел І 

3. Наредба №7 /2000 г.за броя на паралелките/групите   и броя на 

децата и учениците в паралелките и групите на училища, детски 

градини и обслужващи звена. 

4. Правила за прием на деца в първи клас в учебните заведения в  гр. 

Карнобат   

 

2. ПОДАВАНЕ И ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ: 

Чл.3 В СУ „Св.св. Кирил и Методий“ се приемат деца, подлежащи на 

обучение в І клас чрез писмено заявление по образец, попълнено от 

родител или настойник на детето. 

Чл.4 Заявленията се подават при ЗАТСА в срок до 31. V.2022 г. 

Чл. 5 Заявленията се предоставят на родителите от ЗАТС или от членовете 

на комисията по приема на ученици в І клас. 

Чл.6 Подаването на заявление представлява декларирано от родителя  

желание за прием 

Чл.7 Всяко заявление се входира и на заявителя се предоставя входящия  

номер. 

Чл. 8 Родителят попълва декларация за предоставяне на лични данни по 

образец и предоставя копие от Акта за раждане на детето. Представя и 

лична карта за сверка от ЗАТСА или член на комисията по прием в І клас. 

 

3 ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС: 

Чл.9 На 3. VІ.2022 г. се обявява списъкът на приетите ученици. 

Чл.10 До 7 VІ.2022 г. се извършва записването на учениците, като 

родителят предоставя оригинала на Удостоверение за завършена 

подготвителна група, както и документи от ТЕЛК, НЕЛК и Регионален 

екип за подкрепа на личностното развитие към РЦПППО- Бургас за деца 

със СОП. Родители на деца, които не са посещавали подготвителна група, 

подават и декларация, с която уведомяват училището  за тези 

обстоятелства. 

Чл.11 На 10. VІ. от 12.00 ч. се обявяват свободните места. 



Чл.12 Свободните места се заемат до 14.09.2022 г. или до момента, в който 

се запълнят. 

Чл.13 Директорът утвърждава списък на приетите ученици по паралелки в 

срок до 15. ІХ.2022 г. 

ЧЛ.14 Обща родителска среща се провежда на 7. VІ.2022 г. Родителска 

среща по паралелки се провежда на 7. ІХ.2022 г. 

Чл. 15 Родителите са длъжни в срок до 15. ІХ.2022 г. да представят на кл. 

ръководители здравно- профилактична карта на ученика, попълнена от 

личния лекар и данни за имунизационния статус, съгласно изискванията на 

Наредба 15 на МЗ за имунизациите. 

 

4. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ: 

Чл.16 В училището се приемат 44 ученици в І клас. В случай, че 

кандидатите са повече, се извършва класиране по критерии, утвърдени в 

чл.43  от Наредба №10 на МОН: 

1.Близост на училището до постоянния/ настоящия адрес на детето, 

съобразно определения прилежащ район от Община Карнобат, 

включително и с. Искра, с. Огнен, с. Зимен, с. Глумче, с. Невестино 

При спазване на водещия критерий учениците се разпределят в следните 

групи: 

    а) първа група- деца, чийто постоянен/ настоящ адрес не е променян 

последните три години 

    б) втора група- деца с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район 

повече от 1 година, но постоянният/ настоящ адрес е променен в периода 

през последните 1-3 години. 

     в) трета група- деца с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район 

повече от 1 година, но постоянният/ настоящ адрес е бил променен през 

последната 1 година. 

    г) четвърта група- деца, чийто постоянен/ настоящ адрес  е извън  

прилежащия район 

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, 

който е по- благоприятен за ученика. Приемът се извършва 

последователно, като се започне от децата в І група. 

 

2. Ако децата в определена група надхвърлят броя на местата, определени 

с училищния план- прием, се прилагат следните критерии: 

а) дете с трайни увреждания над 50% 

б) дете с двама починали родители 

в) други деца от семейството, обучаващи се в училище 

г) деца, завършили подготвителна група в училището 

 

 

 



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

Чл.17 Настоящите правила имат за цел да улеснят родителската общност и 

педагогическата колегия при организацията на прием на деца в І клас за 

учебната 2022/2023 г. 

Чл.18 Настоящите правила се утвърждават със заповед на директора в срок 

не по- късно от 31. ІІІ.2022 г.  

 

6. Задължавам ЗАТС г- жа Св. Иванова да се запознае с Правилата и да ги 

спазва. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

Настоящата ми заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица 

за сведение и изпълнение. 

 

 М.Паскалева ................. 

Директор 

 

Запознати със заповедта: 

 

Т. Димитрова 

В. Върбанов 

Н. Чолакова 

Ив. Пенева 

М. Михова 

К. Кунева 

Св. Иванова 
                               


