
34  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „СТОЮ ШИШКОВ“   

Гр. София,  район „Красно село“,  ул. „Родопски извор „№ 43 

        Директор 02*859-30-74  зам.-директор  02*859-88-06  канцелария  02*859-41-31 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ 6721 – 511/ 25.03.2020 г. 

 

 Относно: ПРИЕМ  на ученици в I-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 по Протокол № 72 от 

14.03.2019 г. на СОС  и чл. 44 от Наредба 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование 

                                       

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

 

1. Прием на ученици в I-ви клас за учебната 2020/2021 г.: 

              - 5 паралелки с избираеми часове по български език и литература и математика   

/5 паралелки по 24 ученици – 120 ученици/ 

 

2. Прилежащ район: 

 

 

34 ОУ 

От ул. „Ген. Стефан Тошев“ - пресечка с ул. „Лястовичка“ - пресечка с ул. 

„Ястребец“ - пресечка с ул. „Пирински проход“- пресечка с ул. „Солун“ до 

бул. „Гоце Делчев“ - пресечка с бул „България“. 

От бул. „България“ по ул. „Пирин‘‘ до пресечка с ул . „Ген. Стефан Тошев“ 

 

 

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

всички дейности по приема на учениците в състав:  

 

Председател: Антоанета Кадиева – заместник-директор. 

Членове: 1. Елисавета Ангелова; 

      2. Веселка Карачомакова; 

      3. Детелина Стоянова; 

      4. Мария Георгиева. 

       

4. График дежурство - прием на документи I-ви клас  за  учебната 2020/2021 г. 

приложение №1 към заповедта 

                          

 

 



УТВЪРЖДАВАМ 

 
 

 1.  Критерии за прием в I-ви клас за учебната 2020/2021 г.: 
  
  

№ А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - за първа, 

втора, трета и четвърта групи 

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. 

2. Втора група деца с постоянен/настоящ адрес 

в прилежащия район на училището повече 

от 1година, но постоянният/настоящият им 

адрес е променен в периода през последните 

от 1 до 3 години преди подаване на 

заявлението. 

 

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. 

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: 

   

(Изм. - Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол 

№ 72 от 14.03.2019 г.) 

   

№ Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

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

6. 
Дете с един или двама починали родители -

 6 т. Копия от Акт за смърт на родителите. 

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. 
Деца, завършили подготвителна група в 

избраното училище - 4 т. 

Удостоверява се от училището. 

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. 

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 за всички доп.кр.. 

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. 1. до т. 4 по постоянен/настоящ адрес 

на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за детето 

11. 
Деца-близнаци - 5 т. Копия от удостоверения за раждане на 

децата. 



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. 

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. 

  

Настоящата система за прием на ученици от първи клас в общинските училища на 

територията на Столична община е приета с Решение № 129 по Протокол № 72 от 

14.03.2019 г. от Столичен общински съвет.                                                                                                                                                                                                 

По смисъла на §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане 

Закона за социално подпомагане „Семейството“ включва съпрузите,ненавършилите 

пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до 

придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от 

навършване на 20-годишна възраст /родени, припознати, осиновени,доведени, заварени, 

с изключение на сключилите брак/. 

           По смисъла на §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс „Домакинство“ включва съпрузите, лицата, живеещи във 

фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при 

тях. 

           По смисъла на § 6. (Нов - Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) от 

раздел  IV на Преходни и заключителни разпоредби на Системата за прием на ученици в 

първи клас в общинските училища на територията на Столична община - Решение № 129 

по Протокол № 72 от 14.03.2019 г. на СОС "Майчин език" е езикът, на който говорят в 

семейството си: 

а) децата и учениците от етническите малцинствени групи, които традиционно 

или в значителна степен населяват територията на Република България; 

б) децата на гражданите на държави - членки на Европейския съюз, на 

Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, упражняващи 

трудова заетост на територията на Република България. 

 

 

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-

страниците на училището и на Столична община. 

от 21.04.2020 г.  

до 21.05.2020 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. Записване на учениците, приети на първо класиране /с оригинал 



вкл. до 17.00 ч. на Удостоверение за завършена подготвителна група/. 

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 

приключване на НВО по БЕЛ 

и математика 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/с оригинал 

на Удостоверение за завършена подготвителна група/. 

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 12.00 ч. 

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 24.06.2020 г. 

до 17.00 часа 

Записване на учениците, приети на трето класиране/с оригинал 

на Удостоверение за завършена подготвителна група 

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-страниците на училището и РУО 

София - град 

 

3. Необходими документи: 

1. Заявление по образец /може да се свали от сайта на училището: 34ou.org  или на място/ 

и декларация за лични данни /може да се свали от сайта на училището: 34ou.org  или на 

място/. 

2. Удостоверение за раждане на детето – копие. 

3. Лична карта на родител /настойник за удостоверяване на адресна регистрация /показва 

се на длъжностното лице/ за сверяване. 

4. Оригинал на удостоверение за промени на постоянния 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. 

5. 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. 

6. Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от 

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

издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението. 

 

Забележка: 
1. Записването става след служебна проверка в националната електронна 

информационна система за предучилищно и училищно образование и  

Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група. 

      2.  На първата родителска среща да се представи на класните ръководители: 

      Лична профилактична карта/здравна/ на детето попълнена от личния лекар. 

 

 

4.  Организационно-технически въпроси:  



1. Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 - 16.00 ч. съгласно графика в 

канцеларията на училището или на имейл: 34OU1klas@gmail.com 

 При подаване по имейл ще получите входящ номер на имейла, от който сте 

изпратили заявлението. 

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 и регламент 679 от 2016 година на ЕС – вх. №, група 

и брой точки. 

 

Контрол по заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

        Директор: .............................. 

          /Цеца Тонева/ 


