
Средно училище „Свети Климент Охридски” 
обл .Велико Търново, общ.Стражица, с. Камен – 5160,  

      ул. «Никола Й. Вапцаров» №2 

                              e-mal:  souкamen@abv.bg, тел. 06163 2201 

 

З А П О В Е Д  

 

№ 846//22.03.2018 г. 

            На основание чл.143,ал.1, чл.258, ал.1 и чл.259 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, чл.44, ал.1 и чл.45, ал.1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование за организиране на дейностите по 

приема на ученици в І и V клас в неспециализираните училища за училищен план-прием за 

учебната 2018/2019 година и получено становище на обществения съвет 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

І. УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ на ученици в І клас за учебната 2018/2019 година, както 

следва: 

1. За учебната 2018/2019 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в две 

паралелки  – 32 места. 

2. На основание чл. 8, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование в 

първи клас се приемат деца, които навършват 7- годишна възраст през 2018 г. 

3.  Деца, които навършват 6 –годишна възраст през 2018 г. могат да постъпят в първи клас 

по преценка на родителя и при готовност на детето за училище, удостоверена при 

условия и ред, определени в държавния образователен стандарт за  предучилищно 

образование. 

ІІ. УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ на ученици в V клас за учебната 2018/2019 година, както следва: 

1.За учебната 2017/2018 година да се осъществи прием на ученици в V клас в две  паралелки – 36  

места. 

2.На основание чл. 8, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование в V клас се 

приемат ученици до навършване на 16-годишна възраст. 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

 

График на дейностите 
по приемане на ученици за учебната 2018/2019 година  в СУ „Св. Климент Охридски”, с.Камен, 

както следва: 

За прием в I клас 

 

1.Критерии: 

 

 Близост на училището до настоящ адрес родителите/ настойниците/ и/ или най- краткото 

време за достигане до училището 

 При по- голям брой кандидати се прилагат и следните критерии:  

 Дете с трайни увреждания над 50 % 

 Дете с двама починали родители 

 Други деца от семейството, обучаващи с в това училище 

 Деца, завършили ПГ в избраното училище 

 Близост до местоработата на един от родителите 

 Постъпването в първи клас е задължително за деца, които навършват 7 години през 

годината на постъпване в първи клас. 

 В първи клас по преценка на родителите могат да бъдат записани и деца, които 

навършват 6- годишна възраст. Задължително условие е готовност за училище, 

потвърдена от издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно 

образование. 
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 Приемът в първи клас може да се отложи с една година, когато здравословното 

състояние на детето не позволява постъпването му. Регионалният екип за подкрепа на 

личностното развитие на децата и учениците със СОП отлага по обективни причини 

постъпването в първи клас. Тогава децата кандидатстват за прием в първи клас през 

годината, когато навършват 8 години. 

 

2.Документи за приемане: 

За първи клас: 

 Заявление за прием 

 Удостоверение за задължително предучилищно образование 

 Декларация на родител, ако детето не е посещавало ПГ, като посочват причините 

за това 

 Копие от акт за раждане 

 Лична карта на родител за потвърждаване на данни 

 Експертно решение от ТЕЛК/ НЕЛК за детето, ако е приложимо/ копие и 

оригинал за проверка/ при наличие на здравословен проблем или наличие на 

СОП. 

 

За прием в V клас 

 

1.Документи за приемане: 

 

 Заявление за прием 

 Копие от акт за раждане 

 Лична карта на родител за потвърждаване на данни 

 Експертно решение от ТЕЛК/ НЕЛК за детето, ако е приложимо/ копие и оригинал за 

проверка/ при наличие на здравословен проблем или наличие на СОП. 

 

За осми клас: 

 Заявление за прием 

 Свидетелство за завършено основно образование 

 Копие от служебната бележка за резултатите от НВО по БЕЛ и Математика 

 Медицинско удостоверение / от личен лекар/ 

 

Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от 

домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен 

тип: 

 

 Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане 

се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са 

противопоказни на здравословното им състояние.  

  Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване 

от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат 

по документи по специалности от професии. 

   Началникът на регионалното управление на образованието определя комисия за 

насочване на учениците по ал. 1 и 2, която включва трима експерти от регионалното 

управление на образованието, юрист и лекар педиатър, определен от съответния 

регионален център по здравеопазване. 

 

Документи за кандидатстване на деца с хронични заболявания, с физически и сензорни 

увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за 

настаняване от семеен тип: 

 Заявление с подредени желания;  
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  Служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и 

срочните оценки за първия учебен срок;  

  Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска 

консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински 

изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или 

решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците 

по чл. 95, ал. 1;  

  Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване 

от семеен тип - за учениците по чл. 95, ал. 2;  

  Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно 

семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето. 

2.Ред за записване: 

1. Създаване на комисия по приема, която записва учениците, води и проверява 

документите. 

2. Записване на учениците в определен срок съгласно издадена заповед от Директора след 

представяне на необходимите документи. 

3. Проверка на готовността за първи клас на кандидат- учениците, които не са посещавали 

ПГ и деца със СОП, чрез попълване на тест. 

 

ІІІ.График на дейностите по приема: 

1. Запознаване на деца и родители с условията, които предлага училището до 15.05. 2018 г. 

2. Подаване на заявления за приемане от 01. 06. 2018 г. за първо класиране /за първи клас/, 

до 18.06. 2018 г. за първо класиране /пети клас/ и до 31.08. 2018 г. за окончателно 

класиране. 

3. Записване на учениците до 01. 06. 2018 г. за първо класиране за първи клас, до 18.06. 

2018 г. за първо класиране за пети клас и до 31.08. 2018 г. за окончателно класиране. 

4. Изнасяне на списъците със записаните ученици на 06.06. 2018 г. за първо класиране за 

първи клас, на 20.06. 2018 г. за първо класиране за пети клас  на 04. 09. 2018 г. за 

окончателно класиране. 

5. График на дейностите по приема в 8 клас съгласно заповед на министъра на МОН. 

 

     Настоящият график да бъде поставен на общодостъпно място в училището за информация 

на родители и ученици.  

 

     Списъкът с приетите ученици след всеки етап на класиране да бъде обявяван на  

информационното табло в училището от създадената комисия по приема със заповед  

№ 845/22.03.2018 г. 

 

          Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на председателя на комисията по 

организация и провеждане на дейностите по план – прием 2018/2019 г. Антоанета Симеонова 

Стоименова- ЗДУД. 

       

Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение. 

 

ТАТЯНА КАПРА 

Директор на СУ „Св. Климент Охридски”, с. Камен 

 


