
  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 

 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ! 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ 

за първи клас за учебната 2021/2022 година 
 

 

 

Решение №6 - СУ „Иван Вазов“ планира да осъществи училищен 

план-прием за I и V клас на учебната 2021/2022 г. в т.ч. график на 

дейностите, необходими документи, срокове и критерии /отразени и в 

отделна заповед на директора/ както и: 

 

Училищен план-прием за  I клас и V клас на учебната 2021/2022 г., в 

т.ч. график на дейностите по приема, необходими документи, срокове 

и критерии за класиране при спазване на изискванията на 

нормативните актове и недопускане на дискриминация, както и: 

• 4 броя паралелки в I клас; 

• 88 броя места в паралелките в I клас, разположени в стаи находящи 

се на  първи етаж на учебен корпус А, както следва: 

 

• 3 броя паралелки в V клас /трите паралелки завършващи IV клас с 

общо 68 ученици; 

• 68 броя места в паралелките в V клас, разположени в стои с № 304; 

305 и 306, находящи се на 3. етаж на учебен корпус А, както следва: 
 

Клас/паралелка Класна стая № Брой места Незаети 

m² m³ 

VА клас 304 23 

Клас/паралелка Класна стая № Брой места Незаети 

m² m³ 

I А клас 101 22 0 

48 158 

I Б клас 102 22 0 

52 158 

I В клас 103 22 0 

52 158 

I Г клас 104 22 0 

52 158 



48 158 3 

V Б клас 305 22 4 

48 158 

V В клас 306 23 3 

48 158 

 

• Промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в 

тях, както следва: 

 

Начален и прогимназиален етап: 

Клас/паралелка Класна стая № Брой места Незаети 

m² m³ 

II А клас 207 20 4 

48 172 

II Б клас 208 23 3 

48 172 

II В клас 201 22 4 

48 158 

III А клас 206 24 2 

48 158 

III Б клас 205 23 3 

48 158 

III В клас 202 24 2 

48 158 

IV А клас 203 21 5 

48 158 

IV Б клас 204 19 7 

48 158 

IV В клас 105 19 7 

48 158 

VI А клас 301 23 3 

48 158 

VI Б клас 302 18 8 

48 158 

VI В клас 303 22 4 

48 158 

VII А клас 304 17 9 

48 158 

VII Б клас 305 22 4 

48 158 

VII В клас 306 21 5 

48 158 

 

• Класове, за които се предвиждат целодневна организация на учебния ден, както 

следва: 



Клас Група за ЦОУД Брой 

ученици 

Класна стая № 

m² m³ 

I А I 22 101 

48 158 

I Б II 22 102 

52 158 

I В III 22 103 

52 158 

I Г IV 22 104 

52 158 

II А V 20 206 

48 172 

II Б VI 21 207 

48 172 

II В VII 22 201 

48 158 

III А VIII 23 206 

48 158 

III Б IX 22 205 

48 158 

III В X 23 202 

48 158 

IV А XI 21 203 

48 158 

IV Б XII 19 204 

48 158 

IV В ХIII 19 104 

48 158 

 

 

•  Училищен учебен план /УУП/ за I клас на учебната 2021/2022 г. 
Училищен учебен план /УУП/ за I А клас на учебната 2021/2022 г. 



• Училищен учебен план /УУП/ за I Б клас на учебната 2021/2022 г. 

• Училищен учебен план /УУП/ за I В клас на учебната 2021/202 г. 

• Училищен учебен план /УУП/ за I Г клас на учебната 2021/2022  г. 

 

- Училищен учебен план /УУП/ за I клас на учебната 2021/2022 г.  
• Училищен учебен план /УУП/ за V А клас на учебната 2021/2022 г. 

• Училищен учебен план /УУП/ за V Б клас на учебната 2021/2022 г. 

• Училищен учебен план /УУП/ за V В клас на учебната 2021/202 г. 

 

 
2. Начин на прием: без изпит – по ред и дейности отразени в График за 

организация за приемане на ученици в I клас в училището, а именно:  

При спазване на водещия критерий – близост до постоянен/настоящ адрес на 

децата, за които е подадено заявления за приемане в училището, се разпределят в 

следните групи: 

1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището и постоянен/настоящ им адрес не е променян в последните над 3 години 

преди подаване на заявлението чийто братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици 

в същото училище – 100 т.; 

2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището повече от 1 година, но постоянен/настоящ им адрес е променен в периода 

през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 80 т.; 

3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището, но постоянен/настоящ им адрес е бил променен през последната една година 

преди подаване на заявлението – 60 т.; 

4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на 

училището към деня на подаване на заявлението – 40 т.. 

За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-

благоприятен за ученика. 

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на горе споменатите 

групи, като първо се приемат децата от първа група. 

Когато с броя на децата в определена по-горе група се надхвърля броят на местата, 

определени с училищния план-прием, децата се подреждат според допълнителни 

критерии: 

1. дете с трайни увреждания над 50 % - 3 т. /Удостоверява се с решение на ТЕЛН, 

ДЕЛК или НЕЛК/;  

2. дете с един или двама починали родители – 3 т. /Удостоверява се със смъртен 

акт/; 

3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището 

– 3 т. /Училището извършва проверка по АДМИН/;  



4. дете от семейство с повече от две деца – 3 т. /Удостоверява се с актовете за 

раждане на децата/. 

3. График на дейностите по приема на деца в І клас и необходими документи:  

Във връзка с чл.47 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното 

образование Общините изготвят списък на децата с включен постоянен/настоящ 

адрес, които следва да постъпят в групи за предучилищна подготовка и в I клас, и го 

изпращат в срок до 31 януари в училищата и детските градини на територията им.  

В срок до 15 септември училището изпраща в съответната община сведение за 

децата, записани в I клас към момента.  

В срок до 30 септември общината осъществява дейности по установяване на 

причините за непостъпване в I клас на ученици от списъка, които следва да постъпят в 

групи за предучилищна подготовка и в I клас, и го изпращат в срок до 31 януари в 

училищата и детските градини на територията й.  

В срок до 31 януари 2021 г. да се изискат и вземат от община Благоевград 

списъците на децата с включен постоянен/настоящ адрес, които следва да постъпят в І 

клас / випуск – 2021 г./; 

 

В срок до 31 януари 2021 г. да се окачат на видно място списъците на децата, с 

включен постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището /кв. „Струмско”/, 

които следва да постъпят в І клас. 

 

В срок от 31 май до 28 юни 2021 г. (срок, в който децата са получили 

удостоверение за завършено предучилищно образование) родителите подават 

заявление по образец по График, който съдържа срокове за следните дейности за 

всяко от предвидените класирания:  

 

ГРАФИК  

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В ПЪРВИ 

КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 

№ Дейности по приема на ученици в първи клас Дата 

1. Утвърждаване на училищния план-прием за предстоящата 

учебна година със заповед на директора след становище от 

проведено заседание на обществения съвет и публикуване в 

сайта на училището или на видно място в учебното заведение. 

 

до 30 март 2021 г. 

 

 

2.  Информиране от директора на училището на началника на 

Регионалното управление на образованието, Благоевград и 

финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за 

 

до 12 април 2021 г. 



предстоящата учебна година /публикува се и на сайта на 

РУО/. 

3. Регистриране за участие в  първо класиране за прием - 

подаване на документи от родителите / настойниците за 

записване на деца за приемане в първи клас в училището. 

/Приложение №1/ 

от 31 май до 10 юни 2021 г. 

4. Обявяване на резултатите от първо класиране на видно място 

в училището. 

след 17 .00 часа на 11 юни 

2021 г. 

5.  Записване на класираните ученици със заявление. 

/Приложение №3/ 

от 14 юни до 15 юни 2021 г. 

6.  Обявяване на свободните места след първото класиране. 

/за свободни места се считат местата необходими за 

достигане на максимален брой – 22 ученици/ 

 

след 17.00 часа на 15 юни 

2021 г. 

7. Подаване на документи /прехвърляне на Заявление – 

/Приложение №1/ за участие във второ класиране в 

училището при обявени свободни места.  

 

от 16 юни до 18 юни 2021 г.  

8.  Обявяване на резултатите след второ класиране на 21 юни 2021 г. 

9. Подаване на документи от родителите за записване след 

второ класиране / заявление – Приложение №3/ в училището 

обявило свободни места 

 /Свободните места могат да се запълват до 15 септември./ 

 

от 22 юни до 25 юни 2021 г.  

 

10. 

Публикуване на видно място на информация за записаните 

ученици по паралелки при спазване на разпоредбите за 

защита на личните данни. 

на 28 юни 2021 г. 

11. Подаване на заявление /Приложение №3/ за попълване на 

обявените свободни места в училищата 

/за свободни места се считат местата необходими за 

достигане на максимален брой – 22 ученици/ 

  

 

до 15 септември 2021 г. 

 Директорът на училището изпраща списъците на учениците, 

записани в първи клас по паралелки в Община Благоевград. 

 

на 15 септември 2021 г. 

 



 

Забележка: Необходими документи за записване в първи клас: 

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

2. Документ от ГРАО за настоящ адрес на детето /само, ако не се прилага   от 

комисията по списък на подлежащите с включен постоянен, настоящ адрес/; 

3. Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със 

СОП – за детето, кандидатстващо за прием; 

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

над 50% /оригинал за сверяване/; 

5. Копия от актовете за смърт на родителите; 

6. Удостоверение за завършена подготвителна група; 

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

подготвителна група. 

 

 

 

❖ За целодневна организация на учебния ден : 

✓ Декларация за задължително присъствие в група за целодневна организация на 

учебния ден; 

След 28.06.2021 г. записване на учениците се извършва в училището само при 

наличие на свободни места. За свободни се считат местата, необходими за достигане на 

максималния брой на учениците – 22 ученици в паралелка. 

Приемане на ученици в I клас над максимално определения в училищния план-

прием брой места в паралелка ще се допуска само с разрешение на началника на 

РУО по мотивирано предложение на директора на училището при спазване на 

разпоредбите на държавния образователен стандарт за финансиране на институциите и 

държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа 

за личностно развитие /чл. 46 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование/. 

 

В срок до 28 юни 2021 г. да бъдат обявени и поставени на видно място 

списъците на записаните ученици по паралелки. 

 
Училищният план-прием да се публикува на интернет страницата на училището 

от г-жа Арифе Рамадан в срок до 30.03.2021 г. 
 


