
  

 
 
 

 

ЗАПОВЕД 

№592/30.04.2018 г. 

 

 На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО във връзка с чл. 19, ал. 1 и ал. 

2, т. 1 и  т. 5 от Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 45, ал. 1 

от Наредба №10 от 01.9.2016 г. за организацията на дейностите в училищното 

образование и във връзка с решение на педагогическия съвет (Протокол №4/22.01.2018 

г.) 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І. Определям следния ред за приемане на ученици в първи клас в ОУ „Никола 

Обретенов”- гр. Русе за учебната 2018/2019 година: 

 

1. Назначавам комисия по приемане и записване на учениците в І клас в състав: 

Председател:   Малина Кехайова - ст. начален учител 

Членове: 1. Маргарита Георгиева – начален учител; 

2. Зоя Гоцова - ст. начален учител; 

3. Емилия Атанасова – ст. начален учител в ЦОУД; 

   4. Дарина Григорова –Тоня Радева – ст. начален учител 

   5. Ирина Илиева - начален учител в ЦОУД; 

6. Ирина Стефанова – начален учител в ЦОУД; 

2. Определям задължения на комисията по приемане на заявления и 

документи за записване на ученици в І клас: 

2.1. Информира родителите за Системата от правила за електронен прием в 

първи клас в общинските училища на територията на град Русе, както и за всички 

възможности за обучение и възпитание, които предлага училището. Постъпването в 

първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст през 

годината, в която се осъществява приемът в първи клас за новата учебна година. 

гр.Русе, ул.”Никола Табаков”, № 4 тел.: Дирекция и администрация: 082/86-15-19; 

Счетоводство: 082/86-15-18; ЗДУД: 082/86-15-17 

е-mail: ou_nobretenov@abv.bg 

website: http://ounikolaobretenov.weebly.com  



2.2. Запознава родителите със сроковете за подаване на заявления и сроковете за 

записване на първокласниците в училището. Информира родителите, че записването е 

по електронен път, по изготвените от общинска администрация списъци, в зависимост 

от адресната регистрация по постоянен и/или настоящ адрес на детето на територията 

на Община Русе към началото на календарната година – 1 януари. Запознава 

родителите с района, определен от общинска администрация – Русе за обхват на 

учениците (квартал Чародейка - Юг и Чародейка – Север). 

2.3. Запознава родителите с критериите за приемане на учениците в І клас. 

2.4. Приема документите и проверява редовността им. Сверява копията с 

оригиналите и връща оригиналите на родителите, без удостоверението за завършена 

подготвителна група при записване.  

2.5. Изисква от родителите да подадат декларация в случаите, в които детето не 

е посещавало подготвителна група/клас. Приема при записване само оригинал на 

Удостоверение за завършена подготвителна група/клас, представено от родителите. 

2.6. Изготвя списъците на класираните ученици в първи клас за учебната 

2018/2019 г. и ги предава на директора на училището за утвърждаване. Утвърдените 

списъци се поставят на входа на училището и се публикуват в сайта на ОУ „Никола 

Обретенов“ – Русе. 

2.7. Определям работно време на комисията, съгласно Графика на дейностите, от 

10,00 ч. на 25.05.18 г. до 18,00 ч. и от 09,00 ч. до 18,00 ч. всеки работен ден в периода 

на приемане на заявления от родителите с приложени документи – до 17.00 ч. на 

27.06.2018 г.  

2.8. Определям място на работа на комисията – Учителската стая №53 на IІ 

етаж в централния корпус „А“ на училището. 

 

ІІ. Критерии за приемането на ученици в І клас: 

3. (1) Водещ критерий е близостта до училището по постоянен или настоящ 

адрес на детето: В зависимост от този водещ критерий и след подаване на заявление за 

прием в училището, децата се разпределят в четири групи: 

Първа група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището и същият адрес не е променян в периода през последните 3 години, 

предхождащи датата на подаване на заявлението; 

Втора група:  деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището повече от една година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в 

периода през последните от една до три години, предхождащи датата на подаване на 

заявлението; 



Трета група:  деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището, като същият адрес е променен в рамките на една година, преди датата на 

подаване на заявлението; 

Четвърта група: деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на 

училището към датата на подаване на заявлението; 

(2). При разпределяне в групите се взема предвид посочения в заявлението 

адрес, който е по-благоприятен за класирането на ученика. 

(3). Приемът в училището се осъществява последователно по реда на групите, 

като първо се приемат децата от първа група. 

(4). В случай, че броят на децата в определената група надхвърля броя на 

местата, определени с училищния план-прием, децата в таза група се подреждат според 

следните допълнителни критерии със съответния брой точки: 

 - дете с трайни увреждания над 50% - 50 точки; 

 - дете с двама починали родители – 50 точки; 

 - други деца от семейството, обучаващи се в училището – 30 точки; 

 - поредност на желанието на родител за прием на детето в училището – от 

10 до 1 точка (Първо желание – 10 точки, второ желание – 9 точки,…….. 10-то желание 

– 1 точка.) 

ІІІ. Организация на приема: 

4.       Приемът на деца в I клас е централизиран и се извършва съгласно Система 

от правила във всяко от избраните училища чрез електронна система за прием в първи 

клас в училищата на територията на град Русе. 

  5.   За 2018/2019 учебна година при постъпване в I клас се прилага единен 

График на дейностите, оповестен на сайта на училището, на видно място на входа на 

училището и в електронната система за прием. 

6.      Родителите/настойниците на деца, подлежащи на прием в първи клас, 

подават заявление  

IV. Регистриране за участие в централизирано класиране за прием в първи 

клас 

7.     Всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас на общинските училища 

на територията на град Русе, се регистрират в електронната система. 

8.   Стартът на регистрация на заявления е съгласно Графика на дейностите за 

прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе, публикуван на 

специализирания сайт за прием и на училищния сайт. 

9.  Заявителят (родител или официален настойник) регистрира заявление за 

участие в централизирано класиране и получава входящ номер: 



  а) или по електронен път (онлайн на сайта за прием); 

  б) или на хартиен носител в училището, посочено като първо желание за 

прием в заявлението. 

Ако заявлението е регистрирано на място в училище, данните се въвеждат в 

електронната система от г-н Димитър Тодоров - ЗДУД. Същият  предоставя на заявителя 

генерирания входящ номер. 

10.   Родители и деца, които по някаква причина не фигурират в локалната база 

данни на Община Русе, могат да получат входящ номер само на място в училището, 

след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им. 

11.     Всяко дете има право на една регистрация в системата - само по един от 

двата начина. Двата начина са равностойни. 

12.    Заявителят (родител или официален настойник) носи отговорност за грешно 

или невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането. 

13.  Заявените данни (промяна в обстоятелствата) могат да се променят и 

актуализират само в срока за регистрация/редакция на заявленията, както онлайн във 

форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в училище, където е 

подадено първоначално заявлението, без да се губи получения вече входящ номер. В 

класирането се участва с последния вариант на заявлението. 

14.     Заявителят (родител или официален настойник) има право да посочи до 10 

желания (училища) в заявлението си за участие в централизирано класиране за прием. 

15.  Заявителят (родител или официален настойник) има възможност да 

преподрежда желанията си и да посочва нови, съобразно обявените свободни места, 

преди всяко от класиранията, до затварянето на системата, съгласно графика на 

дейностите. 

16.    Кандидатстването на деца за предстоящата учебна година се осъществява в 

срокове, определени от Графика на дейностите за прием в първи клас в общинските 

училища на територията на град Русе и се публикува в електронната система на сайта 

за прием, на интернет страниците на училището и на хартия върху информационното 

табло за родители в училището. 

17.    Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на 

Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на 

защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием. 

V. Класиране 

        18. (1) Класирането се извършва в срокове, съгласно Графика на дейностите за 

прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе, определен от 

Община Русе и публикуван на сайта за прием; 

(2) Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище; 



(3) Електронната система класира децата, съобразно утвърдения план-прием от 

директора на съответното училище; 

(4) Децата се класират въз основа на съответствието на кандидатите към критериите за 

прием в училището. Децата се подреждат в групите в низходящ ред според получения 

сбор от точки по критериите, като при равен брой точки се класират на случаен 

принцип. 

   19. Ако детето не е класирано на първо класиране, то участва със същия входящ 

номер в следващи класирания. Редакции на данните в заявлението могат да се правят 

до датата на затваряне на системата, съгласно графика на дейностите за всяко 

класиране. 

        20. При класиранията се спазва ограничението на нормативните разпоредби за 

максимален брой на учениците със СОП (специални образователни потребности) в една 

паралелка, който е три. 

        21. Близнаците участват в класиране с един входящ номер и едно заявление, като в 

заявлението се вписват данните на децата - близнаци. 

22. Резултатите от всяко класиране се публикуват в електронната система в 

профила на заявителя (родител или официален настойник). Справка с резултатите от 

класирането, разпечатана от системата, се поставя на информационното табло в 

училището, съгласно графика на дейностите. 

23. След всяко от класиранията от системата за прием за всяко училище се 

извеждат списъци на децата, за които или не са подадени заявления за кандидатстване 

към съответния момент, или все още не са класирани и записани. 

 

VІ. Записване 

         24. Родителите/настойниците записват детето в училище в определените в 

Графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на 

град Русе срокове. 

          25. При записване на ученика в училището се представят следните задължителни 

документи: 

1. копие и оригинал (за сверка) на документ за адресна регистрация; 

2. копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето; 

3. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно 

образование; 

4. документи, удостоверяващи обстоятелства по т.3. 

 

VІІ. За отговорник за електронния прием в първи клас през учебната 



2018/2019 г. определям Димитър Ангелов Тодоров – ЗДУД в училището. 

 

Забележка:  

 При записване на детето в първи клас родителите посочват избора си за 

включването му в група за разширена и факултативна подготовка, както и в 

група на целодневна организация на учебния ден (по образец). 

 Лична карта на родителя/настойника. 

 Пълномощно или съдебно решение за присъдени родителски права – оригинал 

или нотариално заверено копие. 

          26. Класираното дете се записва само при наличие на пълния комплект от 

документи, декларирани в Заявлението. 

          27. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни по 

критериите, посочени в заявлението, детето няма да бъде записано, отпада от приема и 

на негово място се приема друго дете. 

          28. Незаписаните в срок деца, автоматично отпадат от приетите, губят входящия 

си номер, с който са участвали в класиране и могат да кандидатстват отново за прием с 

нов входящ номер и ново заявление. 

          29. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в 

следващо класиране. То може да бъде отписано (да бъдат изтеглени документите му) и 

след това да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер. 

 

Заповедта да бъде публикувана в сайта на ОУ „Никола Обретенов“ – Русе. 

Копие от заповедта да бъде поставено на входа на училището за информация на 

родителите. 

 

Настоящата заповед  да се доведе до знанието на упоменатите лица за сведение и 

изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Димитър Тодоров - ЗДУД. 

 

 

ЕМИЛ ТЮЛЕКОВ 

Директор на ОУ „Никола Обретенов” – Русе 

 

 

 

 


