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СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ 

УЧИЛИЩА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СИЛИСТРА 

 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. С тази система се определят условията и реда за прием на ученици в първи клас в 

общинските училища на територията на град Силистра, в която водещ критерий е близостта на 

училището до постоянния/настоящия адрес на детето при определени прилежащи райони на 

училищата за обхват на учениците. 

 

2. Настоящата система за прием на ученици в първи клас се прилага в общинските училища на 

територията на град Силистра и включва дейностите по кандидатстване, класиране и записване 

на учениците в училище. 

 

3. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се утвърждава от Кмета на 

Община Силистра до 30 март на всяка календарна година и се публикува на интернет 

страницата на Община Силистра и Регионално управление на образованието – Силистра. 

 

4. Водещите и допълнителни критерии за прием в първи клас, регламентирани в настоящата 

система се прилагат за всички общински училища на територията на град Силистра. 

 

Раздел II. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ 

УЧИЛИЩА НА ГРАД СИЛИСТРА 
 

5. Община Силистра: 

5.1. определя прилежащи райони на училищата за обхват на учениците – Приложение №2; 

 

5.2. изготвя списък на децата с включен постоянен/настоящ адрес, които следва да постъпят в І 

клас, разпределени по прилежащи райони за обхват и го изпраща на директорите на училища в 

срок до 31 януари; 

 

5.3. съгласува проекта на училищен план – прием, в случай че броят на планираните места за 

първи клас е по-голям от броя на децата от прилежащия район, при условие, че е осигурена 

целодневна организация за всички ученици; 

 

5.4. съдейства на директорите на училища за пренасочване на незаписаните деца към училища, 

в които има свободни места; 

 

5.5. осъществява дейности по установяване на причините за непостъпване в първи клас на 

ученици от списъка по т. 5.2. в срок до 30 септември. 

 

6. Директорът на училището: 

6.1. определя училищния план-прием въз основа на: 

6.1.1. анализ на броя на децата, подлежащи на задължително училищно образование за 

съответната учебна година; 
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6.1.2. училищната мрежа; 

6.1.3. държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване; 

6.1.4. общинския план за развитие на община Силистра. 

6.2. информира Регионално управление на образованието - Силистра, след съгласуване с 

финансиращия орган за осигурена целодневна организация за всички ученици, в случай на 

планиран по-голям брой места за прием в първи клас от броя на децата от прилежащия район за 

обхват; 

 

6.3. утвърждава със заповед училищния план – прием в първи клас за предстоящата учебна 

година след становище на Обществения съвет и го публикува на интернет страницата на 

училището в срок до 30 март; 

 

6.4. определя със заповед  училищна комисия, която приема заявления за прием в първи 

клас и извършва всички дейности по приема на учениците; 

 

6.5. утвърждава окончателните списъци с приетите в първи клас ученици по паралелки в 

срок до 15 септември и информира за това общината. 

 

7. Родителите/настойниците: 

7.1. подават вярна и точна информация като коректно попълват документите за 

кандидатстване; 

 

7.2. спазват сроковете за подаване на заявления и за записване на приетите ученици, 

определени с Графика по т.3 на настоящата Система. 

 

Раздел III. РЕД ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ 

УЧИЛИЩА НА ГРАД СИЛИСТРА 

 

8. Кандидатстване. 

8.1. Родителите/настойниците на децата, кандидатстващи за прием в първи клас в 

общинските училища на територията на град Силистра, подават заявления по образец, съгласно 

Приложение №1 в желаните от тях училища. 

 

8.2. При настъпила промяна в обстоятелствата, свързана с критериите за класиране на 

децата, родителите/настойниците подават допълнително заявление до директора на училището. 

 

8.3. Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на Закона за 

защита на личните данни и регламент 679 от 2016 година на ЕС и като такива попадат под 

специален режим на защита. 

 

9. Класиране. 

9.1. Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените 

от родителите/настойниците заявления и децата се разпределят по групи, посочени в т.11 на 

настоящата Система. 

 

9.2. При разпределяне   в групите се взема предвид  посоченият  в заявлението адрес, 

който е по-благоприятен за детето. 

 

9.3. 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. 11 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, 

съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето. 

 

9.4. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, 

се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес. 

 

9.5. Класирането се осъществява последователно по реда на групите, определени в т.11 

на настоящата Система, като първо се приемат децата от първа група. 

 

9.6. Когато с броя на децата в определена група по т.11 се надхвърля броят на местата, 

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

критерии, определени в т.12 на настоящата Система. 

 

9.7. Близнаци се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне 

един от тях е приет. 

 

9.8. При класиранията се спазва ограничението на нормативните разпоредби за 

максимален брой от трима  ученици със специални образователни потребности /с.о.п./ в една 

паралелка. 

 

9.9. 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 и регламент 679 от 2016 година на ЕС - вх. №, група и брой точки. 

 

10. Записване. 

10.1. Родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно  

лице записва класирания ученик в училището в рамките на установените срокове за записване. 

 

10.2. При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя 

документи, определени със заповедта на директора по т.6.3. на настоящата Система. 

 

10.3. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и 

мястото се обявява за свободно за следващо класиране. 

 

Раздел IV. КРИТЕРИИ 
 

11. Групи по водещ критерий: 

 

ГРУПА ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ БРОЙ ТОЧКИ 

ПЪРВА 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. 

 

35 

ВТОРА 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. 

 

30 

ТРЕТА 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. 

 

25 

ЧЕТВЪРТА Деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на 

училището към деня на подаване на заявлението. 

20 

 



12. Допълнителни критерии: 

 

№ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ БРОЙ ТОЧКИ 

1. Дете с трайни увреждания над 50 %  10 

2. Дете с един или двама  починали родители. 10 

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

училището. 

8 

4. Дете, което живее в семейство с повече от две деца. 6 

5. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, Център за 

настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ или семейство на роднини и близки 

по чл. 26 от Закона за закрила на детето.  

4 

 

13. Когато прилагането на Раздел IV, т. 11 и т. 12 от настоящата система за прием в 

първи клас води обективно до настъпването на обстоятелства по чл.43а, ал.1 от Наредба №10 от 

01.09.2016 г. децата се насочват и се приемат в първи клас в училищата с други прилежащи 

райони, в които има незаети места при заявено желание на техните родители/настойници. 

 

14. Обстоятелствата по критериите в т. 11 и т. 12 се доказват с документи, определени със 

заповед на директора на училището. 

 

Раздел V.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящата система е разработена на основание чл. 256, ал 1, т. 2 от ЗПУО и  чл. 43, 

ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г за организация на дейностите в училищното образование и 

влиза в сила от деня на обявяване на решението на Общински съвет – Силистра за нейното 

приемане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 към т.8.1. на Раздел ІІІ. 

ДО ДИРЕКТОРА 

 

НА............................................         вх.№.............. 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

От........................................................................................................................................................................................................... 

/три имена на родителя/настойника/ 

 

Постоянен/настоящ адрес............................................................................................................................................................. 

 

Телефон за връзка ................................................................. e-mail: ........................................................................................ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 
 

Заявявам, че желая синът/дъщеря ми ................................................................................................................................ 

 

да бъде приет/а в повереното Ви училище в I клас за учебната 20….../20 ……... година. 

 

Декларирам, че синът/дъщеря ми отговаря на следните критерии: 

 

ГРУПА  ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ Посочва се по-благоприятният за 

ученика адрес - постоянен или  настоящ  

Изписва се улица, №, бл., ет., ап. 

ПЪРВА 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  – 

35 т. 

 

ВТОРА 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 – 30 т. 

 

 

ТРЕТА 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 – 25 т. 

 

 

ЧЕТВЪРТА Деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на 

училището към деня на подаване на заявлението – 20 т. 

 

 Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са 

ученици в същото училище, се разпределят в първа група 

независимо от постоянния/настоящия им адрес – 35 т. 

 

№ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ДА/НЕ 

ПЪРВИ Дете с трайни увреждания над 50 % - 10т.  

ВТОРИ Дете с един или двама починали родители – 10 т.  

ТРЕТИ Други деца от семейството над 12 г. възраст, обучаващи се в 

училището - 8 т.   

 

ЧЕТВЪРТИ Дете, което живее в семейство с повече от две деца - 6 т.  

ПЕТИ Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, ЦНСТ  

или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за 

закрила на детето – 4 т. 

 

 

 

 



Заявявам, че желая синът/дъщеря ми да изучава следните предмети: 
 

І. Раздел Б – Избираеми учебни часове /изборът е задължителен/: 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

 

ІІ. Раздел В – Факултативни учебни часове - до 4 часа /изборът не е задължителен/: 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

 

ІІІ. Модул „Спорт“ – 1 час /изборът е задължителен/ 

1. ……………………………………………………………… 

 

Заявявам, че желая синът/дъщеря ми да се обучава при следната организация на учебния ден 

/изборът е задължителен, моля подчертайте/: 

целодневна / полудневна 

 

Уведомен/а съм, че ако в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, 

свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, е необходимо да подам 

допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на 

дейностите. 

 

Уведомен/а съм, че при установяване от Комисията на невярно декларирани от мен данни, 

ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране. 

 

Информиран/а съм, че при невярно декларирани данни нося наказателна отговорност по чл. 313 

от Наказателния кодекс. 

 

 

 

Родител:        Служител: 

/ име, фамилия, подпис/       / име, фамилия, подпис/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 към т.5.1. на Раздел ІІ. 

 

 

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ 

НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СИЛИСТРА 

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 

 

1. ОУ "ИВАН ВАЗОВ"- Район, заключен между улиците: 

 ул. „Иван Василев“, ул. „Кълъраш“, ул. „Димитър Енчев“, ул. „Рила“, ул. „Бойка Войвода“, 

бул.“7-ми септември“, ул. „Петър Бояджиев“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Йордан Йовков“, 

ул. „Опълченска“, ул. „Седянка“, бул. „7-ми септември“; 
 

 

2. ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"- Район, заключен между улиците:  

ул. „Симеон Велики“, ул. „Добруджа“, бул. „Македония“, ул. „Капитан Мамарчев“, ул. „Дочо 

Михайлов“, ул. „Москва“, ул. „Старо село“, ул. „Лом“, бул. „Тутракан“; 
 

 

3. ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"- Район, заключен между улиците:  

бул. „Велико Търново“, ул. „Петър Бояджиев“, ул. „Добруджа“, ул. „Симеон Велики“, бул. 

„Тутракан“; ул. „Албена“, ул. „Н.Й.Вапцаров“ и селата Айдемир, Сребърна и Ветрен; 
 

 

4. СУ "Н.Й.Вапцаров"- Район, заключен между улиците:  

ул. „Гранична“, ул. „Иван Василев“, бул. „7-ми септември“, ул. „Седянка“, ул. „Опълченска“, 

ул. „Йордан Йовков“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Добрич“, бул. „Македония“, ул. „Капитан 

Кръстев“, ул. „Кубадин“ и селата Срацимир и Българка. 
 


