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ПРОЕКТ! 

 

СИСТЕМА 

ЗА ПРИЕМ В I-ВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА  

НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В I-ВИ КЛАС 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящата система за осъществяване на прием в I-ви клас /Системата/ е разработена 

на основание чл.43, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование и е приета с Решение № ………/ ………2018 г на Общински съвет-

Смолян.  

 

2. Основната цел на Системата е координиране на дейностите по организацията и 

прилагането на общи принципи и критерии за прием на децата в I-ви клас в 

неспециализираните училища на територията на Община Смолян, в контекста на общинската 

образователна политика.   

 

3. Със Системата се определят критериите и условията за прием на ученици в I-ви клас, 

прилежащите райони на общинските училища на територията на град Смолян за обхват на 
ученици в I-ви клас, прилежащите райони на общинските средищни училища за обхват на 

ученици в I-ви клас, както и процедурата за осъществяване на приема в I-ви клас. 

 

 4. Общинските училища с прием в I-ви клас изготвят и приемат с решение на 

Педагогическия съвет правила за прилагане на настоящата Система при осъществяване на 

приема. 

 

II. КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I-ВИ КЛАС 

 

5.  Приемането на ученици в I-ви клас в училищата на територията на Община Смолян се 

извършва чрез класиране по водещ критерий и допълнителни критерии, по конкретен брой 

точки за водещия критерий и допълнителните критерии, съобразно посочените в т.6 и т.7 от 

Системата прилежащи райони за обхват на съответното училище. 

 

6. Прилежащите райони на общинските училища на територията на град Смолян за 

обхват на учениците за прием в I-ви клас са, както следва: 

 

КВАРТАЛ СМОЛЯН 

 

 -Основно училище „Юрий Гагарин” – Смолян, - прилежащ район кв. Каптажа, с основни 

външни граници, включени в района, както следва: ул.„Алеко Константинов”, ул.„Пею К. 

Яворов”, ул.„Невястата”, ул.”Любен Каравелов” №15, ул.„Иван Вазов”, пресечка на ул. „Любен 

Каравелов” с ул.„Първи май”, ул.„Възраждане” №14, ул.„Чинара”, отсечка от ул.„Георги С. 

Раковски” №16 до ул.„Величко Профиров”, ул.„Метакса Гугински”, ул.„Иглика”, ул.„Червена 

скала”, ул.„Младост”. 

 

 -Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” – Смолян, - прилежащ район кв. Смолян – 

стар център, с основни външни граници, включени в района, както следва: ул.„Христо 

Смирненски”, ул.„Илинден”, ул.„Беклийца”, ул.„Снежанка” №37, ул.„Грудьо войвода” №31, 

ул.”Колю Шишманов” №35 /храм „Св. Георги”/, бул.„България” №35, ул.„Симеон Фисински”-

цялата, ул.„Димитър Благоев” №8, ул.„Петър Берон”, ул.„Заводска”, ул.”Станевска”, 

ул.„Надежда”, ул.„Маестро Атанасов”, улици и част от улици, югоизточно от прилежащия 



 

 2

район на ОУ „Юрий Гагарин” – Смолян, /в т. ч. ул.„Георги С. Раковски”, ул. „К. Иречек”, 

ул.„Възраждане”, ул.„Първи май”, ул.„Любен Каравелов”/.   

 

-Основно училище „Иван Вазов“ – Смолян, - прилежащ район централна част от ж.к. 

„Невястата“ и западна част от ж.к. „Нов център“, с основни външни граници, включени в 

района, както следва: ул.„Македония“, ул.„Проф. Асен Василев“, ул.„Орфей“, група блокове в 

ж.к.„Нов център“ между ул.„Дичо Петров“, ул.„Кокиче“, ул.„Арх. Петър Петров“ и 

ул.„Бузлуджа“ с № , № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 50, 52, ул.„П. Р. Славейков“, ул.„Спортна” – 

цялата, част от улиците, източно от прилежащия район на СУ „Св. св. Кирил и Методий”-

Смолян, /в т. ч. ул.„Димитър Благоев“, бул.„България“, ул.”Колю Шишманов”, ул.„Грудьо 

войвода” и ул.„Снежанка”/, ул.”Добруджа”, ул.„Елица”, ул. „Мизия”. 

 

-Средно училище „Отец Паисий“ – Смолян, - прилежащ район ж.к. „Нов център“, с 

основни външни граници, включени в района, както следва: ул.„Перелик“, ул.„Колю Фичето“, 

ул.„Хан Аспарух“, бул. „България“, ул.„Дичо Петров“, Регионална дирекция  „Гранична 

полиция“, Община Смолян, детска площадка над Община Смолян, група блокове с №, №42, 45, 

47, 49, 51 в района на ул.„Дичо Петров” и ул.„Момина скала“, източно от прилежащия район на 

ОУ „Иван Вазов” – Смолян. 

 

КВАРТАЛ РАЙКОВО 

 

-Основно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ – Смолян, – прилежащ район кв. Райково, 

с основни външни граници, включени в района, както следва: ул.„Станковица“, ул. „Боровец“, 

ул.„Васил Петлешков“, ул.„Деспот Слав”, с. Дунево, ул.„Борова гора“, ул. „Родопи”, ул.„Ген. 

Владимир Заимов“, ул.”Тракия”, ул.„Владая“, ул.„Въстаническа“, ул. „Стефан Караджа”, 

ул.„Георги Русинов“, ул.„Гимназиална“, ул.„Иван Георгиев-Комитата“, ул.„Поп Глигорко“, 

ул.„Наталия”, ул.„Незабравка“, ул.„Соколица“. 

 

 

КВАРТАЛ УСТОВО 

 

 -Основно училище „Стою Шишков“ – Смолян, - прилежащ район кв. Устово, с основни 

външни граници, включени в района, както следва: ул.„Есаул Пархоменко“, ул.”Мико Иванов”, 

ул.„Момчиловска комуна”, ул.”Ген. Черевин”, ул.”Васил Райдовски”,  ул.„Цар Симеон“, 

ул.„Арда“, ул.“Калоян“,  улици „Атанас Беров“ и „Братан Шукеров“ в ж.к. „Петровица“, 

ул.„Дечо Стояновски“, ул.„Ал. Стамболийски“, ул. „Оборище”. 

 

 

7. При включване на общинските училища в селата Широка лъка, Момчиловци, Търън, 

Смилян и Арда в Списъка на средищните детски градини и училища, съгласно разпоредбите на 

ПМС №128/29.06.2017 г., прилежащите им райони за обхват на учениците за прием в I-ви клас 

са, както следва: 

 

-Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ – с. Широка лъка – прилежащ район, 

включващ територията на с. Широка лъка, с. Стойките и другите населени места, 

административно обслужвани от кметство Широка лъка и кметство Стойките; 

 

-Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Момчиловци, - прилежащ район, 

включващ  територията на с. Момчиловци, с. Соколовци, с. Кутела, с. Виево, с. Славейно, с. 

Петково, с. Белев дол. 
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-Основно училище „Стою Шишков” – с. Търън, - прилежащ район, включващ  

територията на с. Търън, с. Лъка, с. Остри пазлак, с. Градът, с. Река, с. Катраница, с. Тикале, с. 

Ровина, с. Подвис, с. Еленска, с. Селища, с. Требище. 

 

 -Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Смилян, – прилежащ район, 

включващ територията на с. Смилян, с. Сивино, с. Полковник Серафимово и другите населени 

места, административно обслужвани от кметство Смилян, кметство Сивино и кметство 

Полковник Серафимово; 

 

  -Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – с. Арда, - прилежащ район, включващ  

територията на с. Арда, с. Горна Арда, с. Могилица, с. Исьовци и другите населени места, 

административно обслужвани от кметство Арда и кметство Могилица.  

 

 8. Водещ критерий за приема в I-ви клас е близостта на училището до 

постоянния/настоящия адрес на детето. 

 

9. При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане  

в съответното училище, се разпределят в следните групи: 

 

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 1 година преди подаване 

на заявлението; 

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

училището към деня на подаване на заявлението. 

 

  10. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-

благоприятен за ученика. 

 

11. Приемът в I-ви клас се осъществява последователно по реда на групите по т.9 от 

Системата, чрез класиране по водещ критерий и допълнителни критерии, с конкретен брой 

точки за всеки от критериите. 

 

12. Броят на точките по групи за водещия критерий, са както следва: 

      а/ първа група                                                                                                     -  20 точки 

      б/ втора група                                                                                                     -  15 точки 

      в/ трета група                                                                                                      -  10 точки 

      г/ четвърта група                                                                                                 -   5 точки                                        

 

13. Когато броят на децата в определена група по т.9 от Системата надхвърля броя на 

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

следните допълнителни критерии и съответния брой точки за тях: 

      а/ дете с трайни увреждания над 50%                                                              - 10 точки 

      б/ дете с един или двама починали родители                                                 - 10 точки 

      в/ други деца от семейството, обучаващи се в същото училище                  - 10 точки 

      г/ близост на училището до местоработата на един от родителите              - 10 точки 

      д/ дете на приемни родители                                                                            - 10 точки  
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14. План-приемът на ученици в I-ви клас се съобразява с възможностите на 

материалната база на съответното училище, с нормативните изисквания за подходяща среда за 

обучение и възпитание на подрастващите, при спазване на разпоредбите на Държавния 

образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване 

на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.  

 

 

III. ПРОЦЕДУРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИЕМ В I-ВИ КЛАС 

 

 15. Съгласно разпоредбата на чл.47, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на 
дейностите в училищното образование Община Смолян изготвя списък на децата, които следва 

да постъпят за училищно образование в I-ви клас, и в срок до 31 януари на съответната 

календарна година го изпраща в общинските училища на територията на град Смолян и в 

селата, осъществяващи прием в I-ви клас. 

 

16. Подаването на заявления от родителите/настойниците за записване на 

първокласниците се извършва след 01 март на съответната календарна година. 

 

17. Записването на първокласниците започва след датата 31 май на съответната 
календарна година, определена за край на учебното време в детските градини, съгласно чл.12, 

ал.1 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование.  

 

18. При осъществяване на приема в I-ви клас задължително се спазват водещите, а при 

необходимост и допълнителните критерии, посочени в Раздел II  от настоящата Система. 

 

19. Записването на 7-годишните първокласници се извършва след представяне на 

Удостоверение за задължително предучилищно образование, съгласно Приложение 4 към чл.31 

от Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и 

училищното образование.  

 

20. Записването на първокласници на 6-годишна възраст се извършва съгласно 

разпоредбата на чл.8, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование – по 

преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред, 

определени с Държавния образователен стандарт за предучилищното образование. 

 

21. На основание чл.47, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите 
в училищното образование всяко училище на територията на Община Смолян, извършило 

прием в I-ви клас, не по-късно от началото на учебната година изпраща в Община Смолян 

сведение /списъци/ на децата записани в I-ви клас към момента. 

 

22. В срок до 30 септември Община Смолян предприема действия по установяване на 

причините за непостъпване в I-ви клас на учениците по списъка от т.15 на Системата. 

 

 

 

Съгласувал: 

Момчил Николов – Секретар на Община Смолян 

 

Ефтима Петкова – Директор на дирекция МППОД  

 

Златко Карамучев – Юрисконсулт в дирекция ПНО 

 

Изготвил: Ангел Добриков – главен експерт 


