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ПРАВИЛА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС  ПРИ 

СУ „ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ “ за учебната 2019/2020г. 

        

Утвърдил: заповед  

Директор на СУ „ Неофит  Бозвели“ 

Даниела Игнатова 

На основание чл. 41 ал.1 т.1 т.2 т4, чл.42 и чл.43 ал.1 от Наредба 10 от 01.09.2016 за организация 

на дейностите в училищното образование  във връзка със система от правила за електронен прием 

в първи клас на общинските училища на територията на Община Варна,  както и решение  

протокол № 4  от 10.01.2019  на Педагогически  съвет при СУ „ Неофит Бозвели“ Варна са приети 

Правила за постъпване на ученици  в първи клас 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. С тези правила се определя редът и условията за прием на ученици в 1 клас в съответствие със 

ЗПУО и Наредба 10 от 01.09.2016 за организация на дейностите в училищното образование 

1.2. Постъпването  на децата  в новосформиращите класове е задължително за деца навършващи 7 

годишна възраст през годината в която се осъществява приема, като изборът на училище се прави 

от родител/настойник 

* В първи клас може да бъдат записани и деца , които навършват 6- годишна възраст в годината на 

прием , като задължително условие е наличието на готовност за училище , потвърдена в 

удостоверението за завършено задължително предучилищно образование. 

*Началото на училищно образование може да се отложи с една година , когато здравословното 

състояние на детето не позволява това , като децата кандидатстват в годината в която навършват 

8- годишна възраст. 

1.3 През учебната 2019/2020 година ще бъдат разкрити 4   паралелки по 22 ученици на целодневна 

организация на обучение. 

*в новосформиращите класове  могат да бъдат приемани не повече от 1 /един /   ученик  със СОП 

/ доказва се с с документ от ТЕЛК 

Избираеми часове  I Чужд 

език 

Срок на 

обучение 

Брой 

ученици 

Брой 

паралелки 

 

Информационни 

технологии/Математика 

Г. Александрова , Н. 

Хаджийска/ 

Англ.език 4г. дневна 22 3 

 

При заявено 

желание от 

родителя на 

ФЧ - 

Хореография 

 

Хореография  

Г. Ганчева 

Англ.език 4г. дневна 22 1 

 

При заявено 

желание от 
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родителя на 

ФЧ - ИТ 

 

 

1.3.1 При по-голям брой кандидати отговарящи на критерии за подбор училището може да 

сформира 4-та паралелка със изучаване на английски език и  ФЧ  заявен в заявленията за 

постъпване в 1 клас 

РАЗДЕЛ II. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН  НАБОР ОТ  ДОКУМЕНТИ 

2.1. Единият от родителите, с постоянен адрес в община Варна, кандидатства чрез АИС „ 

Електронемн прием“ : 

а/попълва електронно заявление по образец в срок  съобразно графика  

2.2. При записване на ученика се представят следните задължителни документи: 

1. копие и оригинал (за сверка) на документ за адресна регистрация; 

2. копие и оригинал ( за сверка) на удостоверение за раждане на детето; 

3. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование; 

4. документи , удостоверяващи наличие на предимство .; 

5. заявление за ИЧ/ФЧ и целодневна организация по образец от училището; 

РАЗДЕЛ III. ПРЕДИМСТВА ПРИ КЛАСИРАНЕ  

Съобразно Системата от правила за прием в първи клас и районите за обхват на учениците 

електронната система класира децата по водещия критерий – близостта до училището по 

постоянен или настоящ адрес на детето: 

- първа група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището от 3 (три) и 

повече години; 

- втора група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 

(една) година, но по-малко от 3 (три) години; 

- трета група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището до 1 (една) 

година; 

- четвърта група: деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището. 

* деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се 

разпределят в първа група по ал. 3, т. 1 независимо от постоянния/настоящия им адрес. 

 

Електронната система за прием в първи клас е свързана с локалната база данни „Население“ 

на община Варна и при попълване на заявление автоматично класира според  адреса на детето, 
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който е по-благоприятен за него. В базата данни са включени само адреси с адресни регистрации 

към момента на стартиране на системата. Ако по някаква причина липсва информация в базата 

данни на системата за електронен прием за конкретно дете, заявление се подава само на място в 

училище, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията на детето. 

Районите са публикувани на https://school.is-vn.bg/index 

  Когато броят на кандидат-първокласниците надхвърля броя на местата за прием в дадено 

училище, във всяка от посочените групи децата се подреждат според допълнителните критерии: 

*  дете с трайни увреждания над 50 %  

*  дете на двама починали родители  

*  други деца от семейството, обучаващи се в училището  

*  деца, завършили подготвителна група в училището  

* поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища  

  Ако след прилагане на допълнителните критерии броят на децата, получили равен 

брой точки, надвишава броя на местата за прием в съответното училище, децата се класират 

на случаен принцип. 

 

РАЗДЕЛ  IV .   ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА  

Приемът стартира през месец май и се осъществява съобразно График на дейностите.  Подаването 

на заявление и класирането се извършва изцяло в електронната платформа, като заявителят (родител 

или официален настойник) има право да посочи до 10  училища, подредени по ред на желанието. 

Електронната платформа за прием в първи клас (https://school.is-vn.bg/index) е публикувана и на 

електронната страница на Община Варна (varna.bg) в рубриката „Прием в първи клас“. 

За улеснение на родителите, които имат затруднен достъп до Интернет, всяко училище осигурява 

на място компютър и длъжностно лице за съдействие при необходимост. Заявлението се подава в 

училището, което е избрано като първо желание. Съдействие гражданите могат да получат и в 

районните администрации. 

5.1. Приемът на документите  осъществява електронно /адресът на електронната платформа ще 

бъде публикуван на интернет страницата на училището през м. май  Издава се уникален 

регистрационен номер на подаденото заявление .  

Забележка – родители на близнаци  кандидатстват с едно заявление! 

5.2. Заявления за новосформиращите класове за следващата учебна година се подават до 31.05. на 

текущата календарна година.  При наличие на свободни места заявления за прием на деца  се 

подават целогодишно. 

https://school.is-vn.bg/index
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5.3. Директорът обявява наличието на свободни места. Срокът за подаване на документи /оригинал 

за завършена ПГ/от родителите съобразно графика м. юни  Резултатите за приетите деца се 

обявяват в училището и интернет. Срокът организиране на обща родителска среща е  до 10.09.2019  

5.4. Списъците с приетите деца се оповестяват на видно място в училището и интернет страницата 

. Родителите на приетите деца писмено декларират записването на детето си в съответната 

паралелка и предоставят оригинал на удостоверение за завършена ПГ.  При незаписване в 

определения срок се приемат следващите по ред резерви. Обявените списъци и резервите в тях са 

актуални до второ класиране. След второ класиране , при освобождаване на места в 

новосформираните класове, същите се обявяват от директора. 

5.5. Постъпването на новоприетите деца става от 15.09.2018 

 

График на дейностите по приема:   

Дейност Забележка Срок 

1. Подаване на заявления По електронен път  

https://school.is-vn.bg/index 

/страницата на училището 

www.neofit-bozveli.bg/ 

М. май    

2. Дни  на отворени врати Възможност за посещение на 

учебни часове при всички 

преподаватели от начален 

етап; 

2 и 3.05.2019 

3. Срещи – разговор с 

родителите 

По предварително изготвен 

график 

30 до 31 май 2019 г.   

4. Изнасяне на списъка с 

класирани ученици  

На електронната страница на 

училището 

м. юни https://school.is-

vn.bg/index 

5. Записване на класираните 

ученици  /първо класиране/ 

Записването става с оригинал 

на удостоверението за 

завършено задължително 

предучилищно образование и 

документи удостоверяващи 

предимство 

м. юни https://school.is-

vn.bg/index  

 

7.Обявяване на свободни 

места след първо класиране    

На електронната страница на 

училището 

м. юни https://school.is-

vn.bg/index 

6. Подаване на заявления 

/второ класиране/ 

По електронен път  

 https://school.is-vn.bg/index 

/страницата на училището 

www.neofit-bozveli.bg/ 

м. юни https://school.is-

vn.bg/index 

7.Обявяване на списъци с 

класираните ученици  

На електронната страница на 

училището 

м. юни https://school.is-

vn.bg/index 

5. Записване на класираните 

ученици / второ класиране/ 

Записването става с оригинал 

на удостоверението за 

завършено задължително 

предучилищно образование и 

документи удостоверяващи 

предимство 

м. юни https://school.is-

vn.bg/index 
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7.Обявяване на списъци с 

записаните  ученици  

/свободни места при наличие/ 

На електронната страница на 

училището 

м. юни https://school.is-

vn.bg/index 

8.Попълване на свободни 

места  

В училището  до 15.09.2018 

9.Родителска среща по 

паралелки 

В училище обявяване на дата  до 

10.09.2019 

 

 


