
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- 126   от 16 .02.2022 година 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО 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 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

УЧИЛИШЕН ПЛАН-ПРИЕМ  за учебната 2022-2023 г. , както следва: 

 

1. Първи клас- 

-брой паралелки- една 

-брой места в паралелката- 10  

2. Промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях: 

 

 

3.Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден и 

настаняване в  

общежитието 

3.1 Начален етап — 1,2,3,4 клас 

Клас Брой паралелки Брой 

места в па 

ралелка 

Брой свободни места 

1 клас 0,5 10 10 

2 клас 0,5 12 7 

3 клас 0,5 12 3 

4 клас 0,5 16 4 

mailto:paisii_varbica1879@abv.bg


4. Правила за прием на ученици в 1 клас за Учебна 2022/2023 г  -Приложение -№1 

5.Утвърденият училищен план-прием за учебната 2022-2023 г. да се публикува от 

ЗАС  на училищния сайт, в срок до 31.03.2022 г. 

6.Утвърденият училищен план-прием за учебната 2022-2023 г. да се изнесе на 

информационното табло в училището, в срок до 01.04.2022 год. 

7.За утвърдения училищен план-прием, учебна 2022-2023 г. да се информира 

началникът на регионалното управление на образованието и финансиращият орган, в 

срок до 10.04.2022 г. 

8.За свободни да се считат местата до максимално определения в паралелка. 

9.Местата се запълват до 15.09.2022 г., а при наличие на свободни места в паралелките - 

през учебната 2022-2023 г. 

10.Не се допуска завишаване броя на учениците в паралелка над утвърдения училищен 

план-прием за учебната 2022-2023 г. 

С настоящата заповед да се запознаят всички заинтересувани лица. 

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  


