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З А П О В Е Д 
№1779-702/30.03.2022 год. 

 

 На основание чл.258, ал.1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл. 31, ал. 1, т. 8 и т.34 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и във връзка с чл. 41, ал. 1, чл. 42 и чл. 44 от Наредба №10 от 01.09.2016 год. за 

организация на дейностите в училищното образование, становище на Обществения съвет – 

Протокол №5/23.03.2022 год. и решение на Педагогическия съвет – протокол №209-

10/16.03.2022 г. 

 

I. УТВЪРЖДАВАМ: 
 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ за учебната 2022/2023 година, както следва: 
 

1. Прием в I клас 

Брой паралелки – 3 (три) 

Брой места в паралелка – по 24 (двадесет и четири) ученици 

Общо – 72 (седемдесет и двама) ученици 

2. Преместване в V клас  

Брой паралелки – 4 (четири) 

Брой места в паралелка – по 29 (двадесет и девет) ученици; попълват се свободни места на 

паралелки от начален етап на основното образование 

Общо – 116 (сто и шестнадесет) ученици 

3. Промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях:  

към 30.03.2022 год.  

№ Клас 
Брой 

паралелки 

Брой свободни 

места 

1.  II 3 0 

2.  III 3 0 

3.  IV 3 0 

4.  VI 4 8 

5.  VII 5 5 

6.  IX 2 0 

7.  Х 2 0 

8.  XI 2 0 

9.  XII 2 1 
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4. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден:  I – IV 

клас 

II. НАРЕЖДАМ: 

1. Утвърденият училищен план-прием за учебната 2022/2023 година да се публикува в 

срок до 31.03.2022 г. на интернет страницата на училището. 

2. Утвърденият училищен план-прием за учебната 2022/2023 година да се изнесе на 

информационното табло в училището в срок до 31.03.2022 г. от Елена Савова Василева – 

технически секратар. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица за 

изпълнение 

 Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Марияна Атанасова Димитрова и 

Цветанка Борисова Стоянова – заместник-директори по учебната дейност. 

 

 

 

 

ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА  

Директор на СУ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен      

 

 


