
      

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  “ЛЮБЕН  КАРАВЕЛОВ”  

гр.Димитровград 6400; ул.”З.Зограф” № 27; тел.(0391) 6-21-00; 

E-mail: sou_lk @ abv.bg ; http: // lubenkaravelov.eu 

 

З А П О В Е Д 

№ РД 13 - 723 

Димитровград, 29  март 2021 год. 

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл. 142 ал. 1, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 41, ал. 1, чл.42, чл.43,  чл. 44, 

ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование, в изпълнение на чл.19 ал.2 т.1 и т.2 от Наредба № 

12/01.09.2017 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, чл.5 ал.2 от Правилника 

за дейността на училището и във връзка със Становище на Обществения съвет 

 – протокол № 3 от 26.03.2021 г.  

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М : 

  

  

І. Училищен план-прием на ученици в първи клас за учебната 

2021/2022 година, както следва: 

 

 За учебната 2021/2022 година да се осъществи прием на ученици в 

първи клас  при целодневна организация на учебния ден в три паралелки, 

66 ученици. 

  

ІІ. Критерии за прием в първи клас: 

  

 При по-голям брой кандидати за прием в първи клас за 2021/2022 

учебна година от обявените места в СУ „Любен Каравелов“ се прилагат 

следните критерии за подбор: 

 

№ Критерии 

1 Настоящ адрес на заявителя в района на училището и/или 

най-краткото време за достигане до училището 

2       Други деца от семейството обучаващи се в училище 

3 Деца с трайни увреждания над 50% 

4 Деца с един/двама починали родители 

5 Деца на бивши ученици, обучавали се в училище 

6 Деца, чиито родители работят в близост до училището 
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ІІІ. График на дейностите по прием на ученици в І клас за учебната 

2021/2022 година: 

 

1. Приемане на критерии и подготвяне на документи, свързани с приема 

на първокласниците. 

   февруари 2021 година  

2. Прием на заявления за записване на първокласници 

 до 17 май 2021 година 

3. Обявяване на списъци с класираните ученици – на електронната 

страница и/или на видно място на/в училището. 

 до 28 май 2021 година 

4. Подаване на документи за записване на класираните ученици 

  от 2 до 11 юни 2021 година 

5.  Обявяване на свободни места  

                     до 15 юни 2021 година 

6. Попълване на свободните места. 

 до 10 септември 2021 година 

7. Утвърждаване на списъците с приетите ученици по паралелки 

  14 септември 2021 година 

  

ІV. Необходими  документи при записване: 

  

1. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно 

образование. 

2. Копие на удостоверение за раждане на ученика (оригиналът се 

представя за сверка). 

 

 

 

 

Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от 

документи, декларирани в заявлението. 

  Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица 

за сведение и изпълнение. 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Петя Хаджийска 

ЗДУД. 

   

 

 

ВАЛЕНТИН   ХРИСТОВ 

 Директор  на СУ „Любен Каравелов” 

гр.Димитровград 

 


