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Иваничка Петкова - директор 

Заповед № 32-303/05.03.2021г. 

 

                                          П Р А В И Л Н И К  
 

                              ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И 

                                                 УЧЕНИЦИ  В I КЛАС И V КЛАС 

                                      на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. В.Търново  

                                                      за учебната 2021-2022 година 

 

       Настоящите правила за прием на ученици в I и V клас в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. 

Велико Търново са изготвени въз основа на нормативно определените изисквания в Наредба № 10 

от 2016г.  за организация на дейностите в училищното образование и НАРЕДБАТА за приемане на 

ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, приета с 

Решение № 213/25.06.2020 година на Великотърновски общински съвет, влизаща в сила от 

учебната 2021/2022 година. 

I. Прием на деца в Подготвителна група (5-6 години). 

   Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в  

годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на 

организацията на предучилищното образование по чл. 14 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за 

предучилищното образование. 

    За учебната 2021-2022 година в училището ще бъдат сформирани две групи по 22 деца. 

Групите са полудневни, а децата в тях се обучават в две различни смени, по следния начин: 

 

    ПЪРВИ СРОК:                                                                                           ВТОРИ СРОК: 

ПГ А – втора смяна                                                                                       ПГ А – първа смяна 

ПГ  Б – първа смяна                                                                                      ПГ  Б – втора смяна 

                                                                                    

Записването на деца в ПГ се извършва от 01.03.2021г. до 01.09.2021г. чрез попълването и 

подаването на заявление за записване. 

 
          ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС 

 
I. Приемането на ученици в първи клас се осъществява чрез централизирано електронно  

класиране, съгласно описаните по-долу правила. 

II. Постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна  

възраст в годината, през която се осъществява приемът за новата учебна година (2021г.) 

III. В първи клас, по преценка на родителя, могат да бъдат записани и деца, които  

навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас. 

Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото на детето 

удостоверение за задължително предучилищно образование. 

IV. Началото на училищното образование може да се отложи с една година, когато здраво-  

словното състояние на детето не позволява постъпването му в първи клас.  Регионалният екип за 

подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със специални образователни 

потребности отлага по обективни причини постъпването на детето в първи клас. Тези деца 

кандидатстват за прием в I клас по настоящият правилник през годината, в която навършват 8- 

годишна възраст. 

 

mailto:patr.evt_vt@abv.bg


V. Подаване на заявление (регистриране) за участие в класирането на ученици за 

прием в I клас.  

1. Родителите/настойниците регистрират в електронната система децата си, кандидатстващи  

за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново. 

      2. Процедурата по подаване на заявленията за участие в централизираното електронно класи-

ране започва съгласно сроковете в графика на дейности за прием в първи клас в общинските 

училища на територията на град Велико Търново. 

      3. Родителят/настойникът подава заявление-декларация (заявление) за участие в централизира- 

но електронно класиране за прием в първи клас: 

1. по електронен път (онлайн) на адрес:  https://priem.veliko-tarnovo.bg 

2. в училището, посочено като първо желание за прием в заявлението.  

Данните от заявлението се въвеждат в електронната система от представителите на училищната 

комисия в рамките на посочения в графика срок. 

4.  Представителят на училищната комисия предоставя на родителя/настойника заявлението с  

генерирания входящ номер и парола за достъп за последваща редакция през профила на заявителя 

в електронната система за прием. 

      5. Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от двата начина. За 

едно дете може да бъде издаден само един входящ номер. Двата начина са равностойни. 

      6. Родителят/настойникът на детето носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

посочване на неверни данни в заявлението за участие в класирането. 

      7. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуали-

зира данните в системата онлайн или на място в училището, където е подал заявлението. 

Редакцията на заявлението не променя входящия номер. Могат да се правят неограничен брой 

редакции до затварянето на системата преди всяко класиране, съгласно графика на дейностите. В 

класиране се участва с последния вариант на заявлението. Всички данни в подадените заявления 

следва да са актуални към момента на класиране. 

       8. 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. 

       9. 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. 

     10. Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определе-

ни от графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град 

Велико Търново. Той се публикува в електронната система, на интернет страниците на училищата 

и се поставя на информационните табла за родители във всяко училище. 

     11. Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД) и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват 

единствено за нуждите на електронното класиране за прием. 

 
VI. Класиране  
1. (1) Класирането се извършва в срокове, съгласно графика на дейностите, определен от 

Община Велико Търново и публикуван на сайта за прием. 

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

      3. Децата се класират въз основа на съответствието към критериите, посочени в Приложение 

№11 към настоящите правила, като се подреждат в низходящ ред според получения сбор от точки. 

      4. При брой кандидати с равен брой точки, надвишаващ броя на свободните места в училище-

то,  класирането се извършва на случаен принцип. 

      5. Ако детето не е класирано на първо класиране, то участва със същия входящ номер в следва-

щи класирания. Редакции на данните в заявлението могат да се правят до датата на затваряне на 

системата, съгласно графика на дейностите за всяко класиране. 

      6. Близнаците участват в класиране с един входящ номер и едно заявление, като в заявлението 

се вписват данните на децата-близнаци. 

      7. 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. 

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


      8. При отказ от записване на детето след всяко класиране, не се запазва мястото му за следва-

щото 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. 

 
VII. Записване 
1. Родителите (настойниците) записват детето в училището, за което е класирано, в опреде- 

лени срокове, съгласно графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на 

територията на град Велико Търново. 

      2. Записването се извършва от директора, след проверка от училищната комисия на подадените 

от родителя/настойника задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните 

точки по съответните критерии за класиране (Приложение № 11). 

      3. Задължителни документи са: 

1. попълнено заявление за записване; 

2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване; 

3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител/настойник за удосто- 

веряване при поискване; 

4. удостоверение за задължително предучилищно образование или декларация, че  

детето не е посещавало подготвителна група (за върналите се от чужбина деца). 

      4. Класираното дете се записва от родителите/настойниците при наличие на пълен комплект от 

изискваните документи в определените срокове съгласно графика на дейностите за прием в първи 

клас в общинските училища на територията на град Велико Търново. 

      5. Родител/настойник, посочил неверни данни (критерии), осигуряващи на детето му определен 

брой точки при класирането, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му 

се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление за 

участие. 

      6. Училищната комисия отразява записаното дете в електронната система до изтичане на срока 

за записване за съответното класиране. 

      7. След записването на детето отпада възможността същото да участва в следващо класиране. 

То може да бъде отписано (да бъдат изтеглени документите му) и след това да кандидатства 

отново с нова регистрация и нов входящ номер. 

      8. Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с 

който са участвали в съответното класиране, и могат да кандидатстват отново за прием с нов 

входящ номер и ново заявление. 

 
VIII. График на дейностите за прием 

 
                                                       Г Р А Ф И К 

                               на дейностите за прием в Първи клас и ПГ 

 

                                             Дейност                 Дата 

от до 

 

Подаване на писмено заявление за участие в класиране за прием в ПГ. 

 

1 март 2021г. 

01 септември 

2021г. 

ПЪРВО класиране 

Отваряне на системата. Регистриране/редактиране/отказване на 

заявление за участие в класиране за прием в I клас. 
от 10:00ч. 

на 17 май 2021г. 

Край за кандидатстване за прием в I клас. Затваряне на системата. до 23:59ч. 

на 26 май 2021г. 

включително 

Обявяване на списъците с приетите на ПЪРВО класиране ученици в I 

клас. 

                   до 17:00ч. 

            на 04 юни 2021г. 

Начало на записване на приети ученици в I клас след ПЪРВО 

класиране в училището. 
  от 09:00ч. 

  на 07 юни 2021г. 

Край на записването/или отказ на приети ученици в I клас. до 17:00ч. 

на 11юни  2021г. 

включително 



ВТОРО класиране 

Обявяване на свободните места за ВТОРО класиране.                  до 17:00ч. 

            на 14 юни 2021г. 

Отваряне на системата. Регистриране/редактиране/ на заявления за 

прием или отказване. 
от 10:00ч. 

на 15 юни 2021г. 

 

Край на кандидатстване за прием в I клас. Затваряне на системата. 
до 23:59ч. 

на 21 юни 2021г. 

включително 

Обявяване на резултатите от ВТОРО класиране. до 17:00ч. 

на 25 юни 2021г. 

Начало на записване на приети ученици в I клас след  ВТОРО 

класиране в училището. 
от 09:00ч. 

на 28 юни 2021г. 

Край на записването/или отказ на класираните ученици в I клас. до 17:00ч. 

на 30 юни 2021г. 

включително 

ТРЕТО класиране 

Обявяване на свободните места за ТРЕТО класиране. до 17:00ч. 

на 1 юли 2021г. 

Отваряне на системата. Регистриране/редактиране/ на заявления за 

прием или отказване. 
от 10:00ч. 

 на 02 юли 2021г. 

Край на кандидатстване за прием в I клас. Затваряне на системата. до 23:59ч. 

на 06 юли 2021г. 

Обявяване на резултатите от ТРЕТО класиране. до 17:00ч. 

на 9 юли 2021г. 

Начало на записване на класирани ученици в I клас след ТРЕТО 

класиране в училището. 
от 09:00ч. 

на 12 юли 2021г. 

Край на записването/или отказ на класираните ученици в I клас. до 17:00ч. 

на 14 юли 2021г. 

След приключване на електронния прием 

Обявяване на свободните места  след ТРЕТО класиране. до 17:00ч. 

на 15 юли 2021г. 

Записване на първокласници при наличие на свободни места в 

паралелките от I клас. 
от 16 юли 2021г. 

до 14.09.2021г. 

 

VII. Ред за приемане на учениците в V-ти клас (паралелка със засилено изучаване на 

математика) през учебната 2021-2022 година: 

I. Критерии за приемане на учениците в математическата паралелка в V-ти клас през 2021-

2022 година: 

1. Резултатът от НВО в IV клас по математика в точки. 

2. Резултатите от най-малко 2 (две) математически състезания от календара на МОН, както 

следва: 

2.1. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас; 

2.2.Математическо състезание „Европейско кенгуру“; 

2.3. Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас; 

2.4. Олимпиада по математика – областен кръг. 

3. Успехът от учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от  

Удостоверението за завършен начален етап на основно образование, преобразуван в точки. 

II. Класирането на учениците се извършва по низходящ ред. 

        

Критериите за прием в паралелката със засилено обучение по математика се отнасят само за 

ученици, успешно завършили начално образование в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“- гр.В.Търново. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Приложение №11 

Забележка: На документите, за които се изискват копия, при записване се представят и 

оригиналите за сверяване. 

 

№ 

 

Критерии 

 

 
Документи, доказващи 

критериите при записване 

1. ОБЩИ КРИТЕРИИ ТОЧКИ  

 

 

 

1.1. 

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.  

- Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са 

ученици в същото училище, независимо от постоянния 

настоящия им адрес. 

 

 

 

 

    600 

Служебно начало /проверява се от 

Община Велико Търново по 

служебен ред/ 

 

 

 

1.2. 

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. 

 

 

    400 

1.3. 

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. 

 

 

    200 

1.4. 

Четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън 

прилежащия район на училището към деня на подаване 

на заявлението. 

 

     10 

2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ  КРИТЕРИИ ТОЧКИ  

2.1. Дете с трайни увреждания над 50% 

 

20 

Протокол на ЛКК (копие) или 

експертно решение на ТЕЛК или 

НЕЛК за детето (копие); 

2.2. 

 

Дете с един или двама починали родители 

 

 

19 

Служебно начало /проверява се от 

Община Велико Търново по 

служебен ред/ 

2.3. 
Други деца от семейството над 12-годишна възраст, 

обучаващи се в училището 

15 Проверка от комисията при 

записване на детето; 

2.4. 
Деца, завършили подготвителна група в избраното 

училище 

 

15 

Удостоверение за задължително 

предучилищно образование (копие);  

2.5. Дете от семейство с повече от две деца 
10 Проверка от комисията при 

записване на детето; 

2.6. 
Деца със СОП (специални образователни потребности) - 

до три деца в  паралелка 

 

10 

Документ от регионалния екип за 

подкрепа за личностното развитие 

на децата със СОП; 

2.7. Деца от социални заведения 

 

10 

Служебно начало /проверява се от 

Община Велико Търново по 

служебен ред/ 

2.8. Деца, чиито братя или сестри са отпадали от училище 

 

10 

Служебно начало /проверява се от 

Община Велико Търново по 

служебен ред/ 

2.9. 
Поредност на желанието на родител за прием на детето в 

съответните училища: 

 
 

 първо желание 9 т. 

По реда на заявените желания в 

заявлението 

 второ желание 8 т. 

 трето желание 7 т. 

 четвърто желание 6 т. 

 пето желание 5 т. 

 шесто желание 4 т. 

 седмо желание 3 т. 

 осмо желание 2 т. 

 девето желание 1 т. 


