
СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ“ИВАН ВАЗОВ” 
област: Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград - 2700, кв. “Струмско”, ул. “Яне Сандански” №1, 

тел.: 073/84-00-75,  E-mail:souivanvazov@abv.bg 

 
ГРАФИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС  

В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ”, ГР. БЛАГОЕВГРАД 

/2018-2019 учебна година/ 

№ Дейности по приема на ученици в първи клас Дата 

 

 

1. 

Утвърждаване на училищния план-прием за предстоящата учебна 

година със заповед на директора след проведено заседание на 

обществения съвет и публикуване в сайта на училището или на 

видно място в учебното заведение. 

 

до 30 март 2018 г. 

 

2. 

Информиране на началника на Регионалното управление на 

образованието, Благоевград и финансиращия орган за утвърдения 

училищен план-прием за предстоящата учебна година от 

директора на училището. 

 

до 10 април 2018 г. 

 

3. 

Регистриране за участие в класиране на прием – подаване на 

документи от родителите /настойниците за записване на деца в 

първи клас в училището/. / Приложение№1/ 

 

от 31 май до 15 юни 

2018 г. 

 

4.  

Обявяване на резултатите от първо класиране на видно място в 

училището.  

след 17.00 часа на  

15 юни 2018 г. 

 

5. 

Записване на класираните ученици. /Приложение №3/ 

/Записването се извършва от училищна комисия след проверка на 

документите удостоверяващи ползваните точки по 

съответните критерии за класиране /Приложение №2/ 

 

 

18 – 25 юни 2018 г. 

 

6. 

Обявяване на свободните места след първо класиране. 

/за свободни места се считат местата необходими за достигане 

на максимален брой – 22 ученици в паралелка/ 

след 17.00 часа на  

25 юни 2018 г. 

 

7. 

Подаване на документи / прехвърляне на Заявление /Приложение 

№1/ за участие във второ класиране в училището при обявени 

свободни места. 

 

26-27 юни 2018 г. 

8. Обявяване на свободните места след второ класиране. 

 

27 юни 2018 г. 

 

9. 

Подаване на документи от родителите за записване / Заявление – 

Приложение №3/ след второ класиране в училището при обявени 

свободни места. 

/Свободните места могат да се запълват до 15 септември/ 

 

до 29 юни 2018 г. 

 

10. 

Попълване на свободните места 

/за свободни места се считат местата необходими за достигане 

на максимален брой – 22 ученици в паралека/ 

 

 

до 15 септември 

2018 г. 

11. Директорът на училището изпраща списъците на учениците, 

записани в първи клас по паралелки в Общинска администрация. 

15 септември 2018 г. 

Забележка: Необходими документи за записване в първи клас: 

 Копие от удостоверението за раждане на детето /оригинал за сверяване/; 

 Документ от ГРАО за настоящ адрес на детето /само, ако не се прилага   от комисията по 

списък на подлежащите с включен постоянен, настоящ адрес/; 



 Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП – за 

детето, кандидатстващо за прием; 

 Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 

50% /оригинал за сверяване/; 

 Копия от актовете за смърт на родителите; 

 Удостоверение за завършена подготвителна група; 

 Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало 

подготвителна група; 

 Лична карта на подаващия заявлението за записване за удостоверяване на 

постоянен/настоящ адрес на родителя/настойник.  

 


