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П Р А В И Л А   
за преместване на ученици в V клас за учебната 2022/2023 година 

I. График на дейностите: 
 

№ Дейност Период Място / отговорник Документи 

1. 

Подаване на заявления за 

класиране от родители на 

ученици  

20.06.2022 г. – 

01.07.2022 г. 

к-т №9  

комисия по приема 

Заявление по 

образец, 

Удостоверение за 

завършен начален 

етап (копие) 

2 

Обявяване на класираните 

на първи етап ученици по 

паралелки  

06.07.2022 г. 

12.00 ч. 

информационно 

табло, сайт 

комисия по приема 

- 

3. 
Записване на класираните 

ученици 

06.07.2022 г. – 

08.07.2022 г.  

к-т №9  

комисия по приема 

Заявление по 

образец 

Удостоверение за 

завършен начален 

етап (оригинал) 

Удостоверение за 

преместване 

4. 

Обявяване на свободните 

места за втори етап на 

класиране 

11.07.2022 г. 

12,00 ч. 

информационно 

табло, сайт 

комисия по приема 

- 

5. 

Подаване на заявления за 

попълване на свободните 

места    

11.07.2022 г. – 

13.07.2022 г.  

к-т №9  

комисия по приема 

Заявление по 

образец, 

Удостоверение за 

завършен начален 

етап (копие) 

6. 

Обявяване на класираните 

на втори етап ученици по 

паралелки  

14.07.2022 г. 

12,00 ч. 

информационно 

табло, сайт 

комисия по приема 

- 

5. 
Записване на класираните 

ученици 

14.07.2022 г. –  

15.07.2022 г. 

к-т №9  

комисия по приема 

Заявление по 

образец 

Удостоверение за 

завършен начален 

етап (оригинал) 

Удостоверение за 

преместване 

6. 
Обявяване на свободните 

места  

18.07.2022 г.  

12,00 ч. 

информационно 

табло, сайт 

комисия по приема 

- 

7. 
Попълване на свободните 

места 
до 09.09.2022 г. 

к-т №9  

комисия по приема 

Заявление по 

образец 

Удостоверение за 

завършен начален 

етап (оригинал) 

Удостоверение за 

преместване 
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II.  Други необходими документи за записване: удостоверение за раждане – 

оригинал, за сверяване на попълнените данни. 

III. Организация на учебния ден: полудневна 

IV. Критерии за преместване на ученици в V клас при повече постъпили заявления 

от обявените свободни места: 

№ Критерий 
Брой 

точки 

Документи, доказващи 

обстоятелствата по 

критериите 

1.  
Постоянен/настоящ адрес в района на 

училището 
7 

Лична карта/документ за 

адресна регистрация на 

родителя/настойника 

2.  

Ученици с постижения, допринесли за 

повишаване на престижа на СУ „Йоан Екзарх 

Български“ 

5 
Грамоти, удостоверения, 

сертификати и др. 

3.  

Ученици, които имат брат/сестра, обучавали 

се и/или продължаващи да се обучават в СУ 

„Йоан Екзарх Български“ 

5 
Служебна проверка в 

училище 

4.  
Ученици от семейства с повече от две деца до 

16-годишна възраст  
2 

Декларация от родител за 

всички деца в семейството 

5.  Дете сирак или полусирак  2 Смъртен акт 

6.  Дете с трайни увреждания  2 Медицински документи 

7.  
Близост до местоработата на един от 

родителите  
2 

Декларация от родител 

относно месторабота 

 Общо 25  

       

 


