
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ” 

 

гр. Панагюрище; ул. "Цар Освободител" № 7 

тел. 6-20-87, 6-37-82, 6-21-63; е-mail: su_n_bonchev@nbnet.org 

 

 

ЗАПОВЕД № 1056/21.04.2021г. 

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.2от Наредба № 15/22.07.2019г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, във връзка с чл.44 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите 

в училищното образование, във връзка с чл. 42,43 и 44 от същата наредба, Система за 

приемане на ученици в І клас в община Панагюрище и Графика на дейностите, утвърден от 

Кмета на Община Панагюрище, решение на Педагогическия съвет на СУ „Нешо Бончев“ 

(Протокол № 12 от 9.03.2021г.) и моя заповед № 952/26.03.2021г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

 

Критерии за приема на ученици в І-ви клас за учебната 2021 – 2022 год., както 

следва: 

1. Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на 

детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. В 

територията на прилежащия район на училището се включват и населените места, от които 

са насочени учениците, в които няма училище. 

а. 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; 

б. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 

училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в 

периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението; 

в. 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; 

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

училището към деня на подаване на заявлението. 

2. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е 

по-благоприятен за ученика. 

3. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в СУ „Нешо 

Бончев“, се разпределят в първа  група независимо от постоянния/настоящия им адрес. 

4. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като 

първо се приемат децата от първа група. 

5. Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е 

подадено заявление за приемане в СУ „Нешо Бончев“ по желание на осиновителя, 

съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по постоянен/настоящ адрес 

на осиновителя, съответно приемния родител, ако това е по-благоприятно за детето. 

6. Децата определени по чл.23, ал.1 от Система за приемане на ученици в І клас 

в община Панагюрище се определят в първа група. 
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7. Когато с броя на децата в определена група надхвърля броят на местата, 

определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните 

допълнителни критерии, приети с решение на ПС: 

а. дете с трайни увреждания над 50 %; 

б. дете с един или двама починали родители; 

в. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в 

училището; 

г. дете от семейство с повече от две деца; 

Заповедта да се сведе до знанието на педагогическия персонал за сведение. 

Контрол по спазването ѝ възлагам на Геновева Дюлгярова ЗДУД. 

 

 

ВЕСКА БАРОВА 

Директор на СУ „Нешо Бончев“ 

 

 


