
 

 

З А П О В Е Д  

№ РД 07 – 695/21.03.2023 г. 
 

На основание чл.142, ал.2, чл.143, ал.1, чл.258. ал.1 и чл. 259, ал.1 от Закона за 

предучилищно и училищно образование, чл.41, ал.1, т.1. т.2 и т.4, чл.42, чл.44, ал.1 и чл.45.ал.1 

от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, чл.31, 

ал.1, т.1, т.2 и т.8 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздели IV, V и VI  от  Наредба 

за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико 

Търново (влиза в сила от учебната 2021/2022 година) и след съгласуване с Обществения съвет, 

Протокол № 2/12.12.2022 г. за приемане на ученици по училищен план-прием за учебната 

2023/2024 година: 

 

I. Утвърждавам следния училищен план-прием за учебната 2023/2024 година: 

1. Първи клас: 

• Шест паралелки по 22 ученици в паралелка; 

• Шест групи за ЦДО с по 22 ученици в група. 

2. Пети клас: 

• Шест паралелки по 26 ученици в паралелка; 

• Четири групи за ЦДО с по 25 ученици в група. 

 

II. Определям: 

1. График на дейностите за класиране и записване на ученици в първи 

клас за учебната 2023/2024 година: 

• Подаване на заявление за участие в първо класиране: 17 – 29.05.2023 г. 

Документите се подават по електронен път през платформата: 

https://priem.veliko-tarnovo.bg    

• Обявяване на списъците с приетите на първо класиране ученици: 31.05.2023 

г.  

• Записване на децата след първо класиране: 01-07.06.2023 г.  

• Обявяване на свободните места след първо класиране: 08.06.2023 г.  

• Проверка на способностите на записаните първокласници, желаещи да 

изучават в разширена подготовка музика (музикален инструмент или вокал), 

изобразително изкуство или хореография: 14.06.2023 г. от 8.00 часа. (по 

график) 

• Кандидатстване за второ класиране: 09-14.06.2023 г.  

• Обявяване на резултатите от второ класиране: 15.06.2023 г.  

• Записване на децата след второ класиране: 19-20.06.2023 г.  

• Подаване на заявления за участие в трето класиране: 22-23.06.2023 г. 

• Обявяване на списъците с приетите на трето класиране ученици: 26.06.2023 

г. 

• Записване на децата след трето класиране: 27-28.06.2023 г. 

 

2. Ред за класиране и записване: 

• Класирането се извършва по критерии за приемане на ученици в първи клас 

на общинските училища на територията на град Велико Търново съгласно 

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на 

https://priem.veliko-tarnovo.bg/


територията на град Велико Търново (влиза в сила от учебната 2021/2022 

година); 

• Родителят (настойникът) подава заявление-декларация по образец за 

участие в централизирано електронно класиране за прием в първи клас на 

адрес: https://priem.veliko-tarnovo.bg   

• Процедурата по подаване на заявленията за участие в централизираното 

електронно класиране започва съгласно сроковете в графика на дейности за 

прием в първи клас в общинските училища на територията на град Велико 

Търново. 

• Всяко дете има право на една регистрация в системата. За едно дете може да 

бъде издаден само един входящ номер. 

• Родителите (настойниците) имат право да посочат до 9 (девет) желани 

училища в заявлението си за участие в централизирано електронно 

класиране за прием. За всяко от желанията се взема предвид само един от 

адресите – постоянен или настоящ, който е по-благоприятен за детето. 

• Родителите имат възможност да преподреждат желанията си и/или да 

посочват нови желания, съобразно обявените свободни места, преди всяко 

от класиранията до затварянето на електронната система съгласно графика 

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията 

на град Велико Търново. 

• Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище. 

• Децата се класират въз основа на съответствието към критериите, посочени 

в Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на 

територията на град Велико Търново, като се подреждат в низходящ ред 

според получения сбор от точки. 

• Ако детето не е класирано на първо класиране, то участва със същия входящ 

номер в следващи класирания. Редакции на данните в заявлението могат да 

се правят до датата на затваряне на системата, съгласно графика на 

дейностите за всяко класиране. 

•  Близнаците участват в класиране с един входящ номер и едно заявление, 

като в заявлението се вписват данните на децата-близнаци. 

• Резултатът от всяко класиране е виден в профила на заявителя в 

електронната система. На електронните страници и на информационните 

табла в училищата се публикува списък на класираните в съответното 

училище деца. 

• При отказ от записване на детето след всяко класиране не се запазва мястото 

му за следващото класиране. В тези случаи първоначалното заявление се 

анулира автоматично и родителите трябва да подадат ново заявление за 

участие в класиране, като е важно родителят да се запознае с обявените 

свободни места. 

• Родителите (настойниците) записват детето в училището, за което е 

класирано, в определени срокове съгласно графика на дейностите за прием 

в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново 

и предоставят пълен комплект документи. 

 

3. Задължителни документи при записване  са:  

• попълнено заявление за записване по образец; 

• удостоверението за раждане - оригинал за сверяване; 

• личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) 

за удостоверяване при поискване; 

• удостоверение за задължително предучилищно образование или 

декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (за върналите се 

от чужбина деца). 

 

https://priem.veliko-tarnovo.bg/


4. Ред за приемане на ученици в пети клас за допълване на 

съществуващите паралелки: 

• Заявления за постъпване в пети клас по образец се подават в периода 19 – 

22 юни 2023 г.  

• Родителят (настойникът) подава заявление за записване по образец по 

електронен път на адрес: priem@em-stanev.org   

• При кандидатите за разширено изучаване на изобразително изкуство, 

музика и хореография се взема предвид представени грамоти, 

удостоверяващи изявите и талантите на детето. 

• Класирането на кандидатите се извършва на 27 юни 2023 г. по бал от 

оценките по БЕЛ и по математика от Удостоверението за завършен начален 

етап на основно образование. При равен бал се взема предвид средно 

аритметичния успех от оценките от задължителните учебни часове от 

Удостоверението за завършен начален етап на основно образование. 

• Записване на кандидатите – 29-30 юни 2023 г. 

4.1 Документи за записване на ученици в пети клас: 

• Заявление - по образец на училището. 

• Удостоверението за завършен начален етап на основно образование. 

• Копие от Удостоверение за раждане на детето. 

 

5. Ред за приемане на деца в подготвителните групи за учебната 2022/2023 

година: 

• Децата, които през 2023 г. навършват 5 или 6 г. 

• Документите се подават на електронна поща: priem@em-stanev.org 

• Подаване на заявления до 08.06.2023 г. 

• Класиране и обявяване на списъците с приетите деца – 08.06.2023 г. 

5.1 Документи за прием и записване на деца в подготвителните групи: 

• Заявление - по образец на училището. 

• Копие от Удостоверение за раждане на детето. 

 

6. Комисия за приемане на заявления за подготвителна група и пети клас, 

за класиране и записване на деца и ученици в подготвителна група, 

първи клас и пети клас: 

      Председател: Ивета Станчева – учител начален етап 

Членове:  

Стоян Стоянов 

Красен Лаков 

Светлана Йорданова                                                                                                                         

Ана Лалева 

Елена Димитрова 

                        Наталина Цонева 

Галина Гогева 

Йорданка Иванова 

Светлана Игатова 

Велислава Тодорова 

Анна Ангелова 

Надежда Пенчева 

Миглена Георгиева 

Калина Друмева 

Биляна Бонева Цветелина Дечева  

 

Задължения на членовете на комисията: 

• Училищната комисия отразява записаното дете в първи клас в електронната 

система https://priem.veliko-tarnovo.bg  до изтичане на срока за записване за 

съответното класиране. 

• Обработват електронно заявленията на родителите на децата от 

подготвителна група и на родителите на учениците в пети клас и сверяват 

попълнената от Цветелина Дечева информация в екселския файл, който се 

съхранява в облакa на priem@em-stanev.org; 

mailto:priem@em-stanev.org
https://priem.veliko-tarnovo.bg/


• Изготвят списък с класираните и записани ученици и предават списъка на 

директора на училището за утвърждаване. 

• Записват класираните кандидати като сверяват при записването 

декларираните от родителите обстоятелства. 

• Класират кандидатите за постъпване в пети клас, изготвят списък с 

класираните ученици, предават списъка на директора на училището за 

утвърждаване и записват класираните кандидати до 30.06.2023 г.. 

• Работно време на комисията за приемане на документи и записване на 

кандидатите – всеки работен ден от 17.05.2023 до 30.06.2023 от 7.30 часа до 

17.30 часа в кабинет №114. 

 

7. Комисия за проверка на способностите на първокласниците, заявили 

желание да изучават в разширена подготовка изобразително изкуство, 

хореография или музика в състав: 

• За изобразително изкуство  с председател Маргарита Рачкова  

Членове: Галя Хаджиатанасова, Марина Ангелова; 

• За хореография с председател Валентин Халваджиев  

Член - Ангел Вичев; 

• За музика с председател Станимир Демирев 

Членове: Стела Дойкова, Надежда Пенчева; 

Задължения на комисията: 

• Оценяват способностите на учениците по предварително изготвени 

критерии; 

• Класират по 22  ученика в групи за изобразително изкуство, 

хореография и музика; 

• Изготвят списъци на учениците по групи и ги  предлагат на директора 

на училището за утвърждаване. 

III. Нареждам:   

1. Антоанета Палангурска, заместник-директор по учебната дейност ръководи 

дейността на комисията по прием за първи клас и подготвителна група. 

2. Анна Павлова, заместник-директор по учебната дейност отговаря за 

регистриране на заявленията като следва стъпките, описани в т.II.4.,  и 

ръководи дейността на комисията по прием за пети клас. 

3. Класираното дете/ученика се записва в училището само при наличие на 

пълен комплект документи, представени от родителя при записването. 

4. Г-жа Цветелина Дечева да запознае упоменатите лица срещу подпис с 

настоящата заповед. 

  

Контрола по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

 

Изготвили заповедта: 

Антоанета Палангурска, заместник-директор УД 

Анна Павлова, заместник-директор УД 

 

 

 

 

Кина Котларска  

Директор на СУ „Емилиян Станев“ 

Велико Търново 

 

 

  


