
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ„ОТЕЦ ПАИСИЙ” 
с. Върбица, общ. Плевен Адрес:ул.”Шипка”№7 Тел: 0878117590   

е-mail: paisii_varbica1879@abv.bg сайт: http://nu-vurbica.schoolbg.info 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-12-  125 от 16 .02.2022 година 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл.43 ,ал.1 и чл.45, ал. 1 от Наредба № 10 

от 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 73 

от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 

03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 

77 от 26.09.2017 г. ; изм. и доп., бр. 48 от 08.06.2018 г., в сила от 08.06.2018 г.; изм. и доп., 

бр. 82 от 05.10.2018 г.; изм. и доп., бр. 32 от 16.04.2019 г.; изм. и доп., бр. 72 от 13.09.2019 

г..), изм. и доп. ДВ. бр.43 от 13 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 Септември 

2020г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г., изм. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г. 

издадена от министъра на образованието и науката, 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ : 

 

І. Ред и график на дейностите за прием на ученици в I-ви клас за учебната 2022/ 

2023 година. 

1.Приемането и записването на ученици в първи клас се извършва при зачитане 

правото на избор на училището, вида на обучение, личните предпочитания и 

възможностите на всяко дете. 

2.Неоходими документи: 

2.1.Заявление /по образец /. 

2.2.Копие от удостоверение за раждане-за справка. 

3.Срокове: 

-документите за прием по т.2 се подават лично от родител /настойник/ или в електронен 

вариант на училищната поща/сканирани или подписани с електронен подпис, не по-

късно от 27.05.2022 год. 

-обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране - 03.06.2022 год. 

-записване на учениците  приети на първо класиране –от 06.06.2022 год до 10.06.2022 

год. 

-обявяване на свободни места след първо класиране -14.06.2022 год. 

- обявяване на резултатите с приетите ученици от  второ  класиране-17.06.2022 год. 

-записване на учениците  приети на второ класиране –от 20.06.2022 год до 24.06.2022 

год. 

-обявяване на свободни места след второ класиране-28.06.2022 год. 

-записване на учениците  на незаетите места –от 29.06.2022 год до 01.07.2022 год. 

4.Документите се приемат  в сградата на училището от 8,00 ч до  15,30 ч  от ЗАС . 

5.Срещата с родителите следва да се състои не по-късно от една седмица  след 

обявяване на окончателните резултати от приема. 

6.Заявления за записване  след обявения срок се приемат при наличие на свободни 

места. 
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II. Комисия по прием на документи и записване на първокласници и извършване 

на всички дейности по приема на учениците в следния състав: 

1.Председател :Маргарита Пекова – старши учител 

Членове: Тонка Иванова – старши учител 

                  Цецка Миткова – учител ЦДО 

1.2.Училищната комисия за изпълнение на училищния план-прием извършва всички 

дейности по приема на учениците в НУ“Отец Паисий“ ,с.Върбица. 

1.3.Приема заявления за прием в първи клас по график-приложение № 1. 

2.В посочените срокове извършва класиране на учениците за прием в първи клас,обявява 

резултатите от класирането на таблото за обяви в училището и на електронната страница 

на училището и записва приетите ученици. 

3.Представя на директора на училището списъците с приетите и записани ученици. 

4.Работно време на комисията  : 08,00 ч-15,00 ч. 

5.Работното място на комисията :учителската стая на НУ“Отец Паисий“. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на посочените лица за сведение и 

изпълнение. 

Копие от заповедта се постави на видно място в сградата на училището ,както и 

да се публикува на електронната страница на училището. 

       Контрол по изпълнение на заповедта ще извършвам лично. 

 

24.2.2022 г.

X        ☺

Поля Мерджанова

Директор на НУ „Отец Паисий“

Подписано от: Polya Stefanova Merdzhanova


