
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. НЕВЕСТИНО 
(2595, с.Невестино,обл.Кюстендил , ул.”Владимир  Поптомов” №  33, тел. 0884671920 , e-mail: ou_nevestino@abv.bg) 

 

ЗАПОВЕД 

№ 489 /17.02.2023 год. 

                    На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл. 40 й, чл. 41, ал. 1, чл.42, чл. 43, чл.44, ал.1, чл. 

45, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 год. за организация на дейностите в училищното 

образование и решение на ПС на училището  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

Условията и реда за приемане на ученици в I клас и  за преместване на ученици в V  клас 

на ОУ „Христо Ботев” - с. Невестино за 2023/2024 учебна година 

 

І. Прием на ученици в I клас в ОУ „Христо Ботев”, с. Невестино за учебната 

2023/2024 г. с осигурено целодневно обучение: 

1. Брой паралелки – две. 

2. Брой ученици в паралелка – 22. 

3. Критерии за прием на ученици през учебната 2023/2024 г., в случай, че постъпилите 

заявления са повече от свободните места подредени по степен на важност: 

3.1. Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в община Невестино и 

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

заявлението. 

3.2. Втора група – деца  с постоянен /настоящ адрес в община Невестино повече от 1 

година, но  постоянният/настоящият им адрес е променян в периода през последните от 1 до 3 

години преди подаване на заявлението. 

3.3 Трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в община Невестино, но 

постоянният/настоящият им адрес е бил променян през  последната една година преди подаване 

на заявлението. 

3.4 Четвърта група – деца с постоянен /настоящ адрес извън община Невестино към деня 

на подаване на заявлението. 

4. За разпределянето в групите се взима посоченият в заявлението адрес, който е по-

благоприятен за ученика. 

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

разпределят в първа група по т. 3.1 независимо от постоянния/настоящия им адрес. 

6.  Когато  броят на децата в определена група по т. 3.1 надхвърля броя на местата, децата 

в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии: 

6.1. Дете с трайни увреждания над 50%. 

6.2. Дете с двама починали родители. 

6.3. Други деца в семейството до 12 г. възраст обучавани в училището. 

6.4. Дете от семейство с повече от 2 деца. 

6.5. 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 постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно 

приемния родител, ако е по-благоприятно за детето. 

7. Обявяване на списъците с приетите ученици – на 04.08.2023 г., на табло във фоайето на 

първия етаж на училището. 

8. Попълването на свободните места да бъде извършено до 14.09.2023 г.  по реда на 

подаване на заявленията за записване. 

            9. Документи за записване в І клас: 

         9.1. Молба-декларация със заявено желание эа изучаване на ИУП. 

 

 



 
 

         9.2. Удостоверение за раждане /копие остава в училището/. 

         9.3. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал. 

         9.4. В случай на непосещаване на подготвителна группа родителят подава декларация, в 

която декларира този факт и описва причините за непосещаването. 

10. Срок на подаване на документи - до 28.07.2023 г., в канцеларията на училището от 

8.30 до 17.00 часа на всеки работен ден. 

 

ІІ.  Преместване на ученици в V клас в ОУ „Христо Ботев”- с. Невестино за учебната 

2023/2024 г.  с осигурено целодневно обучение: 

1. Брой паралелки – една, с осигурено целодневно обучение. 

2. Брой места в паралелката - 26. 

3.  Документи за записване при преместване в V клас: 

3.1. Молба-декларация със заявено желание за изучаване на ИУП за прогимназиален етап 

на обучение; 

3.2. Удостоверение за раждане /копие остава в училището/. 

4. Срок на подаване на документите - до 04.09.2023 год., в канцеларията на училището 

от 8.30 до 17.00 часа  всеки работен ден.  

5.  Обявяване на списъците с приетите ученици – на 08.09.2023 год., на табло във фоайето 

на първия етаж на училището. 

6. Попълването на свободните места да бъде извършено до 14.09.2023 год.  по реда на 

подаване на документите за записване. 

 

ІІІ. Комисия за класиране на подадените заявления за прием в I клас и за 

преместване на ученици в V клас  за учебната 2023/2024 г. 
 

1. Състав на комисията: 

Председател: Даниела Мицова; 

Членове:        Венелина Петрова; 

Мария Паунова. 
 

      2. Задължения на комисията: 

2.1. Да разгледа и класира подадените заявления за записване от родителите на учениците 

от I и V клас; 

2.2. В случай, че постъпилите заявления са повече от свободните места да извърши 

класирането на учениците в първи и пети клас по утвърдените критерии в т.1.3.; 

2.3. Да състави списъци с имената на класираните ученици по класове; 

2.4. Да обяви резултатите от класирането на указаните в заповедта места. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

ВАЛЕРИ СТОИЛОВ 

Директор на Основно училище “Христо Ботев” – с. Невестино 

 

Запознати със заповедта: 

1. Даниела Мицова  ......................... 

2. Венелина Петрова ......................... 

3. Мария Паунова ......................... 


