
ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС ЗА 

УЧЕБНАТА 2022 -2023 ГОДИНА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ КНЯЗ БОРИС I” 

ГРАД БУРГАС



ОСНОВАНИЕ:

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА

БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 - 2023 ГОДИНА, УТВЪРДЕНИ ОТ Г-

Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС



Приемът на деца в I-ви клас в

учебните заведения на територията на

Община Бургас се осъществява в

съответствие с разпоредбите на:



Закон за предучилищното и училищното

образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. и

Наредба за финансирането на институциите в

системата на предучилищното и училищното

образование.



ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ПРИЕМА НА 

УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 

2022-2023 ГОДИНА: 

Приемът на деца в І клас се
извършва по електронен път или с
регистриране в електронната система в
едно от желаните от родителите учебни
заведения.



Заявления за постъпване в учебните
заведения се подават

от 11.05.2022 г. до 20.05.2022 г.

на следния сайт:

www.uburgas.org

Организация на  приема на ученици в

І клас за учебната 2022-2023 година: 



Организация на  приема на ученици в

І клас за учебната 2022-2023 година: 

Обявяване на резултатите с приетите деца
от първо класиране се извършва на
03.06.2022 г. на електронната страница за
прием и на видно място в съответното
учебно заведение.



Организация на приема на ученици в

І клас за учебната 2022-2023 година: 

Родителите на приетите деца писмено декларират желанието
си детето им да бъде записано

от 06.06.2022 г. до 10.06.2022 г. 

на място в съответното учебно заведение, където са приети.

Свободните места след първо класиране се обявяват

на 16.06.2022 г.       



Организация на  приема на ученици в

І клас за учебната 2022-2023 година: 

Родителите на неприетите деца могат да променят реда на
желанията си при второ класиране в срок

от 17.06.2022 г. до 23.06.2022 г.

чрез електронната система за записване или като
подадат Заявление по образец в учебното заведение.

Тези родители, които не са подали заявление за прием в
учебното заведение, могат да го направят през този период.



Организация на приема на ученици в

І клас за учебната 2022-2023 година: 

Обявяване на резултатите с приетите деца от

второ класиране се извършва на 28.06.2022 г.,

като записването на приетите деца се извършва

от 30.06.2022 г. до 06.07.2022 г.

Обявяването на останалите свободни места след
второ класиране се извършва на 08.07.2022 г.



ВАЖНО:

Ползването на предимства, заявени при регистрацията,
се доказват в момента на записване на детето.

В училището се представят всички необходими документи
(оригинали), доказващи съответните предимства, в противен
случай детето няма да бъде записано.

Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в
периода, определен за корекции, да актуализират точните
обстоятелства.

В противен случай, промяната се извършва по служебен ред, за
да може детето да участва във второ класиране.

срок от 17.06.2022 г. до 23.06.2022 г.



ВАЖНО:

Заявеният в Регистрационния талон от родителите

адрес на местоживеене на детето се проверява по служебен

ред. Ако декларираният в Регистрационния талон адрес не

съвпада с адреса, подаден от ГРАО, детето не се записва.

Родителите са длъжни в периода, определен за корекции,

да актуализират адреса. В противен случай, адресът ще

бъде променен по служебен ред, за да може детето да

участва на второ класиране с правилния адрес.

Срок от 17.06.2022 г. до 23.06.2022 г.



КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ:
КЛАСИРАНЕТО ПРИ ПРИЕМ НА ДЕЦА В I КЛАС В УЧИЛИЩЕ 

СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НА БАЗА ТОЧКОВА СИСТЕМА

ОСНОВНИ КРИТЕРИИ:
ГРУПА 1: Дете с постоянен или настоящ адрес, което

живее над 3 г. на посочен адрес в съответния

прилежащ район към училището, считано към датата

на подаване на заявлението за прием – 300 точки.

ГРУПА 2: Дете с постоянен или настоящ адрес, което

живее между 1 и 3 г. на посочен адрес в съответния

прилежащ район към училището, считано към датата

на подаване на заявлението за прием – 200 точки.



КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ:
КЛАСИРАНЕТО ПРИ ПРИЕМ НА ДЕЦА В I КЛАС В УЧИЛИЩЕ 

СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НА БАЗА ТОЧКОВА СИСТЕМА

ОСНОВНИ КРИТЕРИИ:
ГРУПА 3: Дете с постоянен или настоящ адрес, което

живее под 1 г. на посочен адрес в съответния

прилежащ район към училището, считано към датата

на подаване на заявлението за прием – 100 точки.

ГРУПА 4: Дете с постоянен или настоящ адрес, който

е извън съответния прилежащия район към

училището, считано към датата на подаване на

заявлението за прием – 1 точка.



1. Деца, чийто брат или сестра до 12-годишна възраст

(към датата на подаване на заявлението) са ученици в

избраното училище, се разпределят в Група 1,

независимо от постоянния или настоящия им адрес.

Допълнително към това се начисляват и 30

допълнителни точки.

ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ОСНОВНИ КРИТЕРИИ:



2. Осиновени деца или деца от приемни семейства

могат да бъдат разпределени в една от групите както

по постоянен или настоящ адрес на детето, така и на

осиновителя или приемния родител (което е по -

благоприятно).

За всички останали деца се използва само адреса на

детето.

ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ОСНОВНИ КРИТЕРИИ:



1. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище – 18

точки.

2. Дете с трайни увреждания над 50 % - 16 точки.

3. Дете с един или двама починали родители – 14 точки.

4. Дете, чийто брат или сестра над 12-годишна възраст (към датата

на подаване на заявлението) са ученици в избраното училище – 12

точки.

5. Дете от многодетно семейство (с три или повече деца) – 10 точки.

6. Дете със СОП – 1 точка.

7. Дете-близнак – 1 точка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ:



КРИТЕРИИ НА БАЗА ИЗБОР НА УЧИЛИЩЕ:

* за първо желано училище – 8 точки;

* за второ желано училище – 7 точки;

* за трето желано училище – 6 точки;

* за четвърто желано училище - 6 точки;

* за пето желано училище - 6 точки.



Сумата на точки от всички критерии се използва за

база за изчисление на пълния брой точки за всяко

избрано училище.

Ако след прилагане на критерии за класиране броят

на децата, получили равен брой точки, надвишава броя

на местата в съответното училище, децата се класират по

реда на регистрация в електронната система.



За всяко училище на територията на Община

Бургас е определен прилежащ район, който включва

един или повече Центрове за административни услуги

(ЦАУ) според административното деление на Община

Бургас. В зависимост от постоянния или настоящия

адрес на детето (както и от времето на

местоживеенето), децата биват разпределени в 4 групи,

така както е описано в Основни критерии за

класиране.



За 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КНЯЗ БОРИС І“, 

с адрес улица „Климент Охридски“ № 31, 

е   определен прилежащ район „Приморие“/ „Зора“.



ЗАПИСВАНЕ В УЧИЛИЩЕ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. Попълнено заявление за записване (по образец).

2. Удостоверение за раждане на детето - оригинал за сверяване.

3. Лична карта за сверяване на данните или удостоверение за
настоящ адрес.

4. Удостоверение за задължително предучилищно образование –
оригинал ИЛИ Декларация от родителя в случай, че детето не е
посещавало подготвителна група.

5. Попълване на декларации за доброволно предоставяне на лични
данни на родителя или настойника и на детето (по образец).

6. Здравна карта/Лична амбулаторна карта. (Да се представи през
месец септември).

7. Документи, доказващи съответните предимства.

8. Подаване на заявления за обучение на детето – за ИЧУ, за
спортни дейности, за ГЦОУД.

9. Информация за личен лекар, за избор на чужд език от ІІ

клас, работна карта за характеристика на средата.



I. ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕДИМСТВА 

(АКО ИМА ТАКИВА):

 копие на акт за смърт;

 копие от документ от ЛКК/ ТЕЛК на детето;

 удостоверения за раждане на децата в семейството, които 
учат в училище;

 копие от заповедта на Директора на Дирекция „Социално 
подпомагане“ и копие на договора, сключен с приемното 
семейство;

 лична карта за сверяване на данните; 

 удостоверение за настоящ адрес. 



ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ           

ПОТРЕБНОСТИ /СОП/

При попълване на електронния формуляр, родителите

на деца със СОП отразяват наличието на становище

от ЕПЛР (Екип за подкрепа за личностното развитие

на детето). За всяка паралелка за тях се извършва

отделно класиране до три деца.



ДЕЦА-БЛИЗНАЦИ

Родителите на деца – близнаци регистрират

това обстоятелство в електронния

формуляр, с цел при кандидатстване децата

да попаднат в едно и също училище.



Изготвяне на списъци на приетите първокласници,
разпределени по паралелки и поставяне на видно
място в училището.

юли - август 2022 г.

Сформиране на групи за целодневна организация на

учебния ден.

юли - август 2022 г.



II. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Подаване на заявления по образец от родителите

или настойниците на бъдещите първокласници,

приети в училището за проучването на желанията

за обучението по ИУЧ, спортни дейности, ФУЧ,

ГЦОУД в училището.

След първо класиране, ако детето не бъде

записано в училището, в което е прието, то участва

във второ класиране, като мястото му не се запазва.



WWW.UBURGAS.ORG

ЕЛЕКТРОННА 

СИСТЕМА ЗА 

ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС



БЛАГОДАРИМ 

ЗА ВНИМАНИЕТО!


