
 

 

 
 

 

Система за прием на ученици в първи клас 

за учебната 2022/2023 г. 

 

1. За учебната 2022/ 2023 година  СУ „Васил Левски“- Троян осъществява 

прием на ученици в I клас. 

2. Брой  паралелки: 2 (две). 

3. Брой ученици: 44. 

4. Срок за прием на документи: От 01.06.2022 г. до 07.06.2022 г. 

(включително). 

5. Работно време на комисията за прием на документи: от 7,45 часа до 17,15 

часа. 

 

 

 

I. График на дейностите за приемане на ученици в  I клас: 

 

№ 
ДЕЙНОСТ СРОК 

ОТГОВОРНИК 

1. 

Изготвяне и предоставяне на училищата и детските 

градини списък на децата с включен 

постоянен/настоящ адрес, подлежащи на 

задължителна предучилищна и училищна 

подготовка в Община Троян.  

До 31 януари 

Община Троян 

2. 

Изготвяне на проект на предложение за училищния 

план-прием за предстоящата учебна година въз 

основа на анализ на броя на учениците в населеното 

място и прилежащите райони за обхват, съгласуване 

и утвърждаване  след становище на обществения 

съвет.   

Срок: от 10 до 30 

март 

Отговаря: директор 

на училище 

 

3. 

Съгласно чл. 44“а“ от Наредба № 10 /изм. и доп. ДВ, 

бр. 82 от 05.10.2018 г./, директорът утвърждава със 

заповед училищния план-прием за предстоящата 

учебна година, след съгласуване  с финансиращия 

орган и информиране на началника на регионалното 

управление на образованието, когато броят на 

местата за I клас в проекта на училищния план-

Срок: до 10 април 

Отговаря:     

директор на 

училище 

 



прием е по-голям от броя на децата от прилежащия 

район за обхват на училището. 

4.  

Публикуване на утвърдения училищен план-прием за 

предстоящата учебна година на интернет страницата 

на училището. 

Срок: до 15 април 

 Отговаря:     

директор на 

училище 

5. 

Определяне със заповед на училищна комисия, която 

да приема заявления за прием в I клас и да извършва 

всички дейности по класирането и записването на 

приетите ученици.  

Публикуване на сайта на училището информация за: 

реда, сроковете, критериите за подбор и 

необходимите документи за записване в І клас. 

Същата да бъде достъпна за родителите и чрез 

поставянето ѝ на видно място в училището. 

 

Срок: до 25 април 

  Отговаря:     

директор на 

училище 

 

6. 

Подаване в училищата на заявления за приемане в І 

клас /по образец/ с приложени необходими 

документи.  

 

Срок: до 7 юни 

/включително/ 

Отговаря: Комисия 

по приема към 

училище 

7. 

Класиране на учениците, подали пълния комплект 

документи 

Срок: до 12 юни 

/включително/ 

Отговаря: Комисия 

по приема към 

училище 

8.  

Обявяване на списъците с класирани деца на 

интернет страницата на училището и на видно място 

в сградата на училището при спазване на Закон за 

защита на личните данни 

Срок: 14 юни /вкл./ 

Отговаря: Комисия 

по приема към 

училище 

9. 

Записване на класираните ученици в І клас. Срок: 24 юни /вкл./ 

Отговаря: Комисия 

по приема към 

училище 

10. 

Обявяване на списъците на записаните ученици за I клас 

при спазване на Закон за защита на личните данни 

Срок: 25 юни /вкл./ 

Отговаря: Комисия 

по приема към 

училище 

11. 

Обявяване на незаети места на интернет страницата 

на училището и на видно място в сградата на 

училището след първо класиране при спазване на 

Закон за защита на личните данни 

Срок: 26 юни /вкл./ 

Отговаря: Комисия 

по приема към 

училище 

12. 
Попълване на свободните места след първото 

класиране. 

Срок: до 28 

юни/вкл./ 



  Отговаря:     

директор на 

училище 

 

13. 

Обявяване на свободни места след второто класиране. 

 

Срок: 01 юли 

  Отговаря:     

директор на 

училище 

 

14. 

Попълване на свободни местата /в случай, че има 

такива/ 

Срок: 13 

септември 

Отговаря:     

директор на 

училище 

15. 

Обявяване на окончателните списъци на записаните  

ученици в I клас 

Срок: до 15 

септември 

Отговаря: Комисия 

по приема към 

училище 

16. 

Утвърждаване на списъците на приетите ученици по 

паралелки 

Срок: до 15 

септември 

Отговаря:     

директор на 

училище 

17. 

Предоставяне в Община Троян на информация за 

децата, записани в предучилищна група и в I клас към 

15 септември.  

 

Срок: до15 

септември 

Отговаря:     

директор на 

училище 

18. 

Дейности по установяване на причините за 

непостъпване в I клас на ученици от списъка по т. 1. 

 

Срок: до 20 

септември 

Отговаря:     

директор на 

училище 

19 

Работа на екипите за обхват по установяване на 

причините за непостъпване в І клас на ученици от 

списъка по т. 1. 

 

Срок: до 30 

септември 

Отговарят:  екипи 

за обхват    

 

 

Забележка: В случай че определен срок за изпълнение на съответна дейност 

съвпада с неработен ден, за краен срок се счита следващият пръв работен ден.  

 

 

 



II. Критерии за прием в първи клас: 

 

А. ОСНОВЕН КРИТЕРИЙ: 

 

     а) близост на училището до постоянния/настоящия адрес на  детето; 

* децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено 

заявление за прием в училище по желание на съответния приемен родител, се 

разпределят в групата по т. „б“ по постоянен/настоящ адрес на приемния 

родител, ако е по-благоприятно за детето. 

     б) при спазване на основния критерий, децата, за които е подадено 

заявление за прием в  I клас в училище, се разпределят при класирането в 

следните групи: 

      1. Първа група – 100 точки: 

II.1 деца с постоянен/настоящ адрес в района за обхват на училището 

и същият адрес не е променян в последните 3 (три) и повече години 

преди подаване на заявлението; 

II.2 деца, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст са ученици в 

същото училище, се разпределят в първа група независимо от 

постоянния/настоящия адрес. 

       2. Втора група – 80 точки:  

           2.2 Деца с постоянен/настоящ адрес в района за обхват на училището, 

но същият адрес е променен в периода през последната 1 (една) до 3 (три) 

години преди подаване на заявлението. 

        3. Трета група – 60 точки:  

            3.1. Деца с постоянен/настоящ адрес в района за обхват на училището, 

като същият адрес е променян в последната 1 (една)  година преди подаване на 

заявлението. 

         4. Четвърта група – 40 точки:  

             4.1. Деца с постоянен/настоящ адрес извън района за обхват на 

училището към деня на подаване на заявление. 

       в) при разпределение на групите се взима предвид посоченият в 

заявлението адрес, който е по-благоприятен за класирането на детето. 

       г) приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, 

като първо се приемат децата от първа група (в района за обхват на 

училището). 

 

 

 

                     Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ: 

Когато с броя на децата в определена група по раздел I А т.“б“. се надхвърля 

броят на местата, определени в училищния план-прием, децата в тази група се 

подреждат според следните Допълнителни критерии:/ в съответствие с чл. 43, 

ал. 7 от Наредба № 10/2016 г. изм. ДВ, бр.48 от 08.06.2018 и ДВ, бр.82 от 

05.10.2018 г. за организация на дейностите в училищното образование: 

 

1.1. Дете с трайни увреждания над 50 % - 12 т. 



 

1.2. Дете с един или двама починали родители – 10 т. 

 

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

училището – 8 т. 

 

1.4.Дете, завършило подготвителна група в избраното училище – 6 т. 

 

1.5. Дете от семейство с повече от две деца – 4 т. 

 

1.6. Близост на училището до местоработата на един от родителите – 2 т. 

 

Критериите за прием се прилагат само в случай, когато броят на желаещите е 

по-голям от броя места за прием в първи клас. 

 

III. Заявяване на участие в приема за първи клас: 

● Стартът за подаване на заявления за прием в първи клас е 

съгласно графика на дейностите, определен в заповед № 

711/25.05.2021 г. на Кмета на община Троян 

● Заявителите носят отговорност за неправилно подадена 

информация 

 

IV. Класиране: 

● Класирането се извършва в сроковете, съгласно графика на 

дейностите, определен от Кмета на община Троян; 

● Децата се класират въз основа на съответствието към 

критериите от настоящата Система, като се подреждат в 

низходящ ред според получения сбор точки; 

● Близнаци участват в класирането с един входящ номер и едно 

заявление, в което се вписват данните на децата-близнаци. 

 

V. Документи за записване в първи клас: 

 

● Попълнено заявление за прием в I клас за училищата в гр. 

Троян /Образец №1/, съгласно заповед № 711/25.05.2021 г. на 

Кмета на Община Троян 

● Декларация за постоянен/настоящ адрес на дете при 

приемане в I клас за училищата в гр. Троян /Образец №2/ 

● Декларация за съгласие за предоставяне и обработка на 

лични данни  /Образец №3/ 

● Удостоверение за раждане на детето /копие/. 

● Удостоверение за завършена подготвителна група 

/оригинал/ 

● Документи, доказващи обстоятелствата по раздел  I Б. 

 

 


