
 
 

 

ЗАПОВЕД 

№ 806 / 20 .03.2020 г. 

Относно: ПРИЕМ на ученици в І-ви клас 

На основание чл. 259, ал .1 и чл.258 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и във връзка със Системата за прием на ученици в първи клас в общинските 

училища на територията на Столична община – Решение 129 на СОС/14.03.2019 г., чл. 44 

от Наредба 10/01.09.2016 г.за организация на дейностите в училищното образование и 

заповед №СОА20-РД09-1475/12.03.2020г. 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. Прием на ученици в І-ви клас за учебната 2020/2021 година 

- 5 паралелки по 24 ученици 
 

2. Прилежащ район: 

 

3. Училищна комисия, която приема заявления за прием в първи клас и извършва 

всички дейности по приема на учениците в състав: 

Председател: Латинка Терзийска – заместник директор 

Членове: 1. Силвия Йончева 

2. Иглика Мастравчиева 

3. Емилия Костова 

 
36 СУ “Максим Горки” 

гр. София-1680, р-н Красно село, 
тел. 02/858 61 48 /канцелария/; тел./факс:02/858 61 49 /директор/ 

е-mail: soy_36@abv.bg; www. 36SOU.com 

бул. "България" пл"Ручей - № 54, бул. "Гоце Делчев" четни № 6 - 98 

бул. "Гоце Делчев" нечетни № 3 – 99, бул. "Дойран" всички номера 

бул. "Ст. Тошев" четни № 8А – 12, бул." Ст. Тошев" нечетни № 1 - 1А 

ул."Битоля" всички номера, ул."Браила" всички номера, 

ул."Ворино" всички номера,ул."Гребенец" всички 
номера, ул."Грамада" всички номера, ул."Дебър" всички 

номера 

ул."Дечко Йорданов" всички номера,ул. "Звъника" всички номера, 
ул."Искърски пролом" всички номера,ул. "Кюстендил" нечетни № 

13 – 63,ул. "Княгиня Клементина" четни № 2 – 24,ул. "Княгиня 

Клементина" № 3,ул."Лерин" четни № 14 - до края,ул. "Лерин" 4 
нечетни № 17 - до края,ул. "Нишава" четни № 34 – 98,ул. "Нишава" 

нечетни № 33 – 95, 

ул. ,,Проф. д-р.Д.Атанасов" всички номера, 
ул."Пирински проход" четни № 24 – 46,ул. "Пирински проход" нечетни № 19 – 

47, ул. "Пчела" четни № 2 – 8,ул. "Пчела" нечетни № 1 – 7,ул. "Разград" 

всички номера,ул. "Родопски извор" четни № от начало - до № 26, ул. 
"Родопски извор" нечетни № 1– 3,ул."Смърч" всички номера,ул. "Солун“от 

начало - до №31, ул."Царево Село" всички номера,ул."Хубча" всички номера, 

ул."Хайдушка гора" четни № 6 - 102/края/, ул."Хайдушка гора" нечетни № 9 - 83 

/края/,ул ,,Хан Паган‘‘четни бл.224,ул. ,,Хан Паган‘‘нечетни №1 – 7,ул. 
„Чепино‘‘ всички номера,ул. ,,Ястребец‘‘ четни №10,ул. ,,Ястребец‘‘ нечетни 

№9- 11 
 

 
"Хан Паган" четни бл.224, "Хан Паган" нечетни № 1 - 7 
"Чепино" всички номера, "Ястребец" четни № 10, "Ястребец" нечетни № 9 - 11 
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4. Ангелина Валявичарска 

5. Венета Терзиева 

6. Гергана Мераква 

1. Критерии за прием в І-ви клас за учебната 2020/2021 година: 
 

№ А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - за 
първа, втора, трета и четвърта групи 

8.1. 
Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в 

прилежащия район на училището и 

постоянният/настоящият им адрес не е променян в 
последните над 3 години преди подаване на 

заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12- 

годишна възраст са ученици в същото училище. 

 

 
Оригинал на удостоверение за промени 

на постоянен адрес на 

детето, издадено от съответната 
районна администрация 

/приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от 

Наредба за издаване на удостоверения 

въз основа на регистъра на 

населението; 
Оригинал на удостоверение за промени 

на настоящ адрес на детето, издадено 
от съответната районна администрация 

/приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от 

Наредба за издаване на удостоверения 
въз основа на регистъра на 

населението; 
Копие на удостоверение за раждане на 

детето. 
Оригинал на удостоверение за семейно 

положение, съпруг/а и деца, издадено 

от съответната районна администрация 
/приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от 

Наредба за издаване на удостоверения 

въз основа на регистъра на населението 
и служебна проверка от училището 

чрез Националната електронна 

информационна система за 

предучилищно и училищно 
образование. 

8.2. Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в 

прилежащия район на училището повече от 1 
година, но постоянният/настоящият им адрес е 

променен в периода през последните от 1 до 3 

години преди подаване на заявлението. 

8.3. 
Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в 

прилежащия район на училището, но 

постоянният/настоящият им адрес е бил 

променен през последната една година преди 

подаване на заявлението. 

Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, 

от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но 

промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по- 

благоприятната за ученика група. 

8.4. 
Четвърта група - деца с постоянен/ настоящ 

адрес извън прилежащия район на училището към 

деня на подаване на заявлението. 

Лична карта /за постоянен адрес на 

родителя/. Оригинал на удостоверение 
за настоящ адрес на детето, издадено от 

съответната районна администрация 

към деня на подаване на заявлението. 
Копие на удостоверение за раждане на 

детето. 

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

благоприятен за ученика. 



Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, 

определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните 

допълнителни критерии: 

 

№ Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % - 6 т. Копие от решение на ТЕЛК на детето. 

8.6. Дете с един или двама починали родители - 6 т. Копия от Акт за смърт на родителите. 

8.7. Други деца от семейството над 12 годишна 

възраст, обучаващи се в училището - 4 т. 

Оригинал на удостоверение за семейно 

положение, съпруг/а и деца, издадено от 

съответната районна администрация 

/приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от 
Наредба за издаване на удостоверения 

въз основа на регистъра на населението 

и служебна проверка от училището чрез 
Националната електронна 

информационна система за 

предучилищно и училищно образование. 

8.8. 
Деца, завършили подготвителна група в 

избраното училище - 4 т. 

Удостоверява се от училището. 

8.9. Дете от семейство с повече от две деца - 5 т. Копия от удостоверения за раждане на 

децата. Оригинал на удостоверения за 

постоянен/настоящ адрес на всички деца 

от семейството/домакинството, издадени 

от съответната районна администрация. 

8.10. Дете, настанено за отглеждане в приемно 
семейство или семейство на роднини и близки по 

чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и 

дете с един неизвестен родител и осиновено дете 
- 3 т. 

Копие от съдебно решение или заповед 

за настаняване. 

Копие от удостоверение за раждане на 

детето. 

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено 

заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно 

приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 8.1. до т. 8.4 по 

постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по- 

благоприятен за детето 

8.11. Деца-близнаци - 5 т. 
Копия от удостоверения за раждане на 

децата. 

8.12. Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия 

район, граничен на прилежащия район на 

училището - 5 т. 
/Прилага се след изчерпване на възможностите 

за прием на ученици от първа, втора и трета 

група от водещия критерий/ 

Лична карта/за постоянен адрес/на 

родителя 

Оригинал на удостоверение за настоящ 
адрес на детето, издадено от съответната 

районна администрация към деня на 

подаване на заявлението. 

8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите 
деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям 

от броя на свободните места, се прилага 
процедура на случайно избрани входящи номера 

на тези деца. 

Процедурата се извършва в 

присъствието на представители на 

родителите и Обществения съвет на 
училището, определени със Заповед на 

директора. 



2. График на дейностите за прием на ученици в I-ви клас за учебната 2020/2021 година 

 

СРОК ДЕЙНОСТ 

30.03.2020 г. 

Обявяване на брой места и прилежащия район 

на училището за прием на ученици в първи клас. 

Информация за брой места се обявява на интернет-страницата 

на училището, а за прилежащия район – на интернет-страницата 
на училището и на Столична община. 

от 21.04.2020 г. 
До21.05.2020 г. вкл. 

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас. 

01.06.2020 г. в 17.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране. 

от 02.06.2020 г. 
до 05.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч. 

Записване на учениците, приети на първо класиране. 

08.06.2020 г. – в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за второ класиране. 

от 09.06.2020 г. 
до 15.06.2020 г. вкл. до 12.00 ч 
(На 09.06.и 11.06. заявления за 
участие във второ класиране 
могат да се подават след прик-
лючване на НВО по БЕЛ и ма-
тематика за VII клас) 

Подаване на заявления за участие във второ класиране. 

15.06.2020 г. – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране. 

от 16.06.2020 г. 
до 18.06.2020 г. вкл. до 17.00 ч. 

Записване на учениците, приети на второ класиране. 

18.06.2020 г. – в 18.00 ч Обявяване на незаетите места за трето класиране. 

от 19.06.2020 г. 
до 22.06.2020 г. вкл. до 12.00ч. 
. 

Подаване на заявления за участие в трето класиране. 

22.06.2020 г. – в 18.00 ч Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране. 

23.06.2020 г. до 24.06.2020г. 

17.00 ч. 

Записване на учениците, приети на трето класиране. 

24.06.2020 г. – в 18.00 ч. Обявяване на свободните места след трето класиране. 

от 25.06.2020 г 

до 14.09.2020 г. вкл. 

Попълване на свободните места след трето класиране и 

публикуването им на интернет-страницата на училището и 
РУО София-град. 

 
Родителски срещи: 

26.06.2020 г. – обща родителска среща 

10.09.2020 г. – родителски срещи по класове 
 

3. Организационно-технически въпроси: 

1. Документи се приемат всеки работен ден от 8.30 до 16.00 часа по установения график. 
2. След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището 

Комисията предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на 

личните данни. 

 

Контрол по заповедта ще осъществявам лично. 

 

 
ДИРЕКТОР: 

/Св. Нотева/ 


