
№ по 

ред
Община Населено място Име на учебно заведение Контакти График за прием Критерии за прием Необходими документи Брой паралелки

Организация

целодневна/полудневна-

възможности за обедно 

хранене при ЦО, осигурен 

транспорт

1 Бобов дол гр.Бобов дол ОУ"Никола Вапцаров"

гр.Бобов дол, 

ул."Н.Вапцаров" №1; 

тел.070263903;e-meil 

ou_bobov_dol@abv.bgww

w.ouvapcarov.com 

1.Срок на подаване на заявление за прием -       15-30.05.2016г.;                                                          

2.Място на подаване на документи - ОУ"Н.Вапцаров" стая 101;                              

3.Работно време на комисията по прием       09,00ч.-12,00ч. И 13,00ч-

17,00ч.                                   4.Кампания по адаптиране на 

първокласниците - Отворени врати за посещения в училището и срещи с 

учителите - 15.05.2016г.-30.06.2016г.

1.Родени 2009 или 2010г. По желание на 

родител/настойник; 2.Местоживеене с 

постоянна регистрация  в гр.Бобов дол или 

населените места в община Бобов дол;                                                                                                                                             

3.Представено удостоверение за 

посещавана предучилищна група; 4.Брат 

или сестра обучавани в училището;                                                 

5. За ученици , които не са посещавали 

предучилищна подготовка декларация от 

родителя/настойника , в която да са 

посочени причините 

1. Заявление по образец; 

2.Копие от акт за раждане; 

3.Заявление за избираеми  и 

факултативни учебни часове; 

4.Заявление  по образец за 

ПИГ;                   

5.Удостоверение за завършена 

предучилищна група/след 

получаване от ДГ/;                        

6.Декларация  по образец /за 

деца непосещавали 

предучилищна група /

2

Целодневна 

организация в ПИГ- 

осигурен обяд и 

транспорт до 

населените маста от 

община Бобов дол

2 Бобов дол Бобов дол СОУ "Христо Ботев"
0702/ 6 22 56;

 0882/ 39 18 66

1. Подаване на заявление за записване и необходимите документи - до 30.05.2016 г.

2. Обявяване на списъците с класираните ученици - 03.06.2016 г

3. Записване на децата в първи клас - на 06.06 и 07.06.16 г..

4. Обявяване на свободните места след първо класиране - 08.06.2016 г.

5. Попълване на свободните места от 09.06 до 10.06.2016 г.

6. Обявявяване на свободните места - 13.06.2016 г.

7. Попълване на свободните места до 15.09.2016 г.

1. Близост до училището (по адресна регистрация 

на родителя, непроменена след 01.01.2016 г.)

2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се 

в училището.

3. Деца на учители и служители от училището.

4. Деца на родители, които работят близо до 

училището.

5. Деца от населените места на общината, през 

които минават училищните микробуси.

6. Деца със специални образователни 

потребности.

1. Заявление (по образец)

2. Оригинал на удостоверението за 

завършена подготвителна група или 

подготвителен клас.

3. Декларация от родителя, ако 

детето не е посещавало 

подготвителна група или 

подготвителен клас.

1

Целодневна  обедно 

хранене, осигурен 

транспорт от общината

3 Бобошево Бобошево ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
ул. "Кирил и Методий" 1, 

тел.:0894715623

1. До 15.03.2016 година изготвяне на информационно табло с материали за прием и записване на

децата за 1 клас.

2. До 30.04.2016 година получаване на списък с подлежащите ученици за 1 клас от община

Бобошево.

3. На 27.04.2016 година провеждане на „Ден на отворените врати”

4. До 30.04.2016 година изготвяне и изпращане на покани за родителска среща и до родителите и

децата.

5. До 30.05.2016 година приемане на заявления/молби за записване на ученици в 1 клас с приложени

документи – копие на удостоверение за раждане.

6. На 03.06.2016 година в 17.00 ч. обявяване на списъците с класирани ученици.

7. На 06.06.2016г. и 07.06.2016 г. от 8.00 часа до 17.00 часа провеждане на родителска среща.

Записване на ученици в 1.клас само с оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група в

детската градина или в училище.

8. На 08.06.2016 година до 17.30 часа обявяване на свободните места след първо класиране

9. На 09.06.2016 година и 10.06.2016 година попълване на свободните места..

10. На 13.06.2016 година обявяване на свободните места.

11. До 15.09.2016 година попълване на свободните места.

 близост до училището, което се доказва с адресна

регистрация, непроменена след 01.01.2016 година;

-  деца близнаци и деца сираци;

-  деца на инвалиди, живеещи в близост до училището;

1. Удостоверение за училищна готовност за

завършена подготвителна група в детска

градина или училище – оригинал.

2. В случай, че детето не е посещавало

подготвителна група и няма удостоверение,

родителите декларират причините за това

обстоятелство.

1

Целодневна 

организация на учебния 

ден, наличие  на 

училищен стол, осигурен 

транспорт от община 

Бобошево

4 Дупница 1.      Провеждане на родителска среща с родителите на децата от ППГ – 29.02.2016 г., 17,30 ч. 1. Местоживеене – в близост до училището 1. Заявление за записване по образец
целодневна ортанизация

2.      Подаване на заявления за записване по образец на училището - от 29.02 до 30.05.2016 г. 2. Местоживеене в населени места, където няма училище
2. Заявление за ПИГ (по образец, по желание) осигурено обедно хранене

3.      Подаване на заявления за ПИГ – целодневна организация на учебния процес - от 29.02 до 30.05. 

2016 г.
3. Завършили ПГ в СОУ „Св. П. Хилендарски”, град Дупница

3. Акт за раждане - копие осигурен транспорт

4.      Обявяване на списък с подадени заявления за записване – 31.05.2016 г.
4.Деца /внуци на учители и служители в СОУ „Св. П. 

Хилендарски”, град Дупница

4. удостоверение за завършена подготвителна 

група - оригинал

5.      Класиране на подадените заявления съгласно приетите критерии - 31.05 – 02.06.2016 г.
5. По-големи деца или членове от семейството, учещи или 

учили в СОУ "Св. Паисий Хилендарски”, град  Дупница
5. Актуална информация за състоянието на детето 

- за деца със СОП

6.      Обявяване на списък с класираните ученици и резервите - 03.06.2016 г. в 17.00 ч.
6. Деца със СОП с протокол на ЕКПО и актуална информация 

за състоянието на детето

7.     Приемане на удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал - 06.06. и

07.06.2016 г.

8.      Обявяване на свободните места след класиране - 08.06. 2016 г. до 17.30 ч.

9.      Попълване на свободните места - 09.06 – 10.06.2016 г.

10.  Попълване на останалите свободни места  - до 12.09.2016 г.

11. Разпределение на учениците по паралелки и обявяване на списъци с разпределение по

класове - до 07.09.2016 г.

гр. Дупница СОУ "Св. Паисий Хилендарски" 0701 5 25 45; 0701 4 17 38 5



5 Дупница гр.Дупница ОУ"Неофит Рилски" 0701/50911; 0878620546
07.03.-30.05.2016 г.-подаване на заявления;       23.05-30.06.2016 г.                     - 

записване. При наличие на свободни места - до 09.09.2016 година.                                                                               

1.Деца, завършили подготвителна група в 

училище;   2. Наличие на деца в семейството, 

обучава ли се училище; 3. Деца на учители и 

служители в училището; 4. Деца на родители, 

възпитаници на училището; 5. Сираци и 

полусираци; 6. Деца в неравностойно положение; 

7. Деца със специалнообразователни 

потребности.                                                                                                                              

1.Заявление за записване по 

образец; 2. Акт за 

раждане(ксерокопие); 3. 

Удостоверение за завършена 

подготвителна група (оригинал); 4. 

По желание на родителите - 

заявление за целодневно обучение 

(по образец).

4 да

6 Дупница с.Крайници ОУ"Христо Ботев" 882473733

1. Подаване на заявление с приложени документи (ксерокопия) от родителите за 

записване на ученици в І клас до 30.05. 2016 г.

 2. Обявяване на списък с класираните ученици на 03.06.2016г., 

в 17.00 часа .

3. Записване на ученици в І клас, с оригинал на Удостоверението за завършена ПГ,  

на 06 юни, 2016 г. и на  07 юни, 2016 г. 

4. Обявяване на свободните места след първо класиране,  на 08.06.2016г.   до 17.30 

часа .

5. Попълване на свободните места – записване на ученици в І клас,  на 09 юни, 2016 

г. и на  10 юни, 2016 г. 

6. Обявяване на свободни  места  на 13.06.2016г., до 17.30 часа.

7. Записване на ученици в І клас до попълване на обявените свободни места,  до 15 

септември, 2016 г.

  

1. Записване на деца на 7-годишна възраст, 

навършени в съответната календарна година, 

завършили подготвителна група или 

подготвителен клас през учебната 2015/2016г.

2. Записване на деца, навършили 6-годишна 

възраст в съответната календарна година, по 

преценка на родителите и при готовност за 

училище, удостоверена при условия и по ред, 

определени в дъжавния образователен стандарт 

за предучилищното образование. 

3. Записване на деца, живеещи на територията на 

с.Крайници и регистрирани по адрес в Кметство, 

с.Крайници.

4. Записване на деца от други населени места, 

желаещи да се обучават в училището, по заявено 

писмено желание  от родителя/настойника.

5. Записване на деца на учители и служители от 

училището.

6. Записване на деца със специални 

образователни потребности.

7. Записване на деца близнаци;  деца сираци и 

деца на ивналиди.

1.Заявление от родителя 

/настойника/ за записване на 

ученик в І-ви клас.

2. Удостоверение за завършена 

подготвителна група/клас -  

оригинал.

3. Акт за раждане на детето -  

ксерокопие.

4. Заявление за включване на 

първокласника в целодневна 

организация на учебния ден, за 

учебната 2016/2017 година.

1

Целодневна 

организация на учебния 

ден, с възможности за 

обедно хранене в 

училищния  стол и 

осигурен транспорт за 

пътуващите ученици от 

с.Червен брег.

7 Дупница Дупница ОУ "Христаки Павлович" 0701/52546
1.      Подаване на молби за записване - до 30.05.2016 г.

1. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в ОУ

„Христаки Павлович”

1. Заявление за записване в първи клас. / по

образец /
1

2. Деца завършили подготвителна група в ОУ „Христаки

Павлович”

2. Копие от Акт за раждане на детето

/представяне на оригинал за сравнение/.
целодневна

2. Родителска среща с родители на бъдещите първокласници - 19.04.2016 г. от 12.30 ч. в стаята на

първи клас в училишето. 

3. Деца, живеещи в близост до училището /представя се

адресна регистрация, непроменена след 01.01 на съответната

година / 

3. Удостоверение за завършена подготвителна

група – оригинал.

3. Обявяване  списък на приетите първокласници – 03.06.2016 г. 4. Деца близнаци или сираци

4. Декларация от родител / настойник. /В

случай, че детето не е посещавало

подготвителна група и няма удостоверение

декларират причините за това обстоятелство /

4.     Записване - от   06.06.2016  г. до 07.06.2016 г. само с оригинал на удостоверение за завършена

подготвителна група или в училище.Преди тези срокове не се приемат оригинали на удостоверения за

завършена ПГ 5. Деца от други райони при наличие на свободни места

6. Деца със СОП

5. Обявяване на свободни места след първо класиране  - 08.06.2016 г. до 17.30 часа 

6. Попълването  на свободните места ще бъде  извършено на  09.06. и 10.06.2016 г.

7. На 13.06.2016 г. да се обявят останалите свободни места , като попълването се извършва в срок до

15.09.2016 г.

8 Дупница Дупница ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" 0701/525 43-канцелария;

І. Заявления се приемат до 30.05.2016 год.

ІІ. Обявяване на класираните ученици на 03.06.2016 год.

ІІІ.  Записване на класираните ученици на 06.06. до 07.06.2016 год. само с оригинал 

на Удостоверение за завършена ПГ.

ІV. Обявяване на свободните места след първо класиране на 08.06.2016 г.

V. Попълване на свободните места на 09.06. и 10.06.2016 г.

VІ.  Обявяване на останалите свободни места на 13.06.2016 г.

VІІ.  Попълване на останалите  свободните места в срок до 15.09.2016 год.

1. записване по реда на подадени заявления; 2. 

записване на деца, завършили ПГ в училището; 3. 

Записване на деца на учители и служители на 

училищет; 4. Деца, които имат брат/сестри, 

обучаващи се в училището; 5. Деца, чиито 

родители са завършили училището; 6. Деца 

близнаци и сираци; 7. Деца, живеещи в близост 

до училището /адресната регистрация да не е 

променяна от 01.01-2016 г./ 

заявление (по образец); копие на  

акт за раждане; Удостоверение за 

завършена ПГ (оригинал)

3

целодневна 

организация, училищен 

стол, осигурен 

транспорт



9 Дупница гр. Дупница ОУ "Евлоги Георгиев" тел. 0701/3 81 46, 5 02 61

1. До 21.03.2016 г. - представяне на информацията за прием на ученици в I - ви клас за учебната 2016 - 2017 г.  - 

на сайта на училището и информационно табло                                                                                                      2. От 01 

април до 30 май 2016 г. - подаване на заявления от родителите, че желаят да запишат децата си в І-ви клас.                                                                                           

3. На 03.06.2016 г. в 17.00 ч. - обявяване на списъците с класираните ученици – 

4. На 06.06. и 07.06.2016 г. - записване на първокласниците с пълен комплект документи, като попълват и 

заявление за избираеми учебни часове, факултативни учебни часове и заявление за ПИГ; 

5. На 08.06.2016 г. до 17.30 ч. - обявяване на свободните след първото класиране места;

6. На 09.06. и 10.06.2016 г. - записване на ученици за І-ви клас само за свободните места.                                                                                                                                   

7. На 13.06.2016 г. - обявяване на останалите свободните места;                                      8. На29.03.2016 г., от 17.45 

часа -  провеждане на родитело-учителска среща

9.  Всеки ден от 17.30 ч. до 18.30 ч. - при желание на родителите за разглеждане на материално-техническата 

база на училището и среща с екипа, обучаващ учениците. 

10. До 05.06.2016 г. - подаване на заявление за записване за „Лятно училище 2016”                                                                                                                                                                   

11. От 06.06.2016 г. до 17.06.2016 г. - провеждане на  „Лятно училище 2016”                                                                                                                           

1. Деца, подлежащи на задължително обучение, живеещи в

района – доказва се с адресна регистрация, непроменена след

01.01.2016 г.

2. Деца с изявен интерес и способности в областта на

хореографията, музика и изобразително изкуство; 

3.  Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището; 

4. Деца със специални образователни потребности, поради

изградена архитектурно- достъпна среда;

5.  Деца близнаци и деца сираци; 

6.  Деца на учители и служители от училището; 

7. Деца на родители завършили образователна степен в ОУ

„Евлоги Георгиев”. Представя се документ. 

8.  Деца на служители в системата на средното образование. 

9.  Деца на инвалиди, живеещи близо до училището 

1. Заявление по образец                                              

2. Лична карта на родител /настойник/ за сверка. 

3. Пълен комплект документи за специфичната 

потребност на детето – писмо на РИО, епикриза 

от специализирана лекарска комисия, становище 

на психолог, становище на логопед. 

4. Удостоверение за завършена подготвителна 

група (оригинал).

5. Заявление по образец, за включване на 

първокласника в целодневна организация на 

учебния ден (при желание на родителите). 

6. Здравно-профилактична карта на детето. 

7. Декларация от родител в случай, че детето не е 

посещавало подготвителна група или клас. 8. 

Ксерокопие от акт за раждане на детето и 

оригинал за сверка 

3

Целодневна - 1 сборна 

група - ПИГ.                    

Има павилион за 

закупуване на обяд и 

кът за хранене                    

10 Дупница Дупница ОУ"Св.Климент Охридски" 70152226 да да
заявление,удостоверение за 

завършена ППГ и акт за раждане
2

целодневна, с 

възможност за обедно 

хранене  осигурен 

транспорт

11 Дупница Самораново ОУ"Христо Ботев" ou_samoranovo@abv.bg
1.Подаване на заявления /от 25.04.2016 г. до 20.06.2016 г./;    

  2.Записване на приетите ученици /от 21.06.2016 г. до 30.06.2016 г./

Записваме всички желаещи ученици, отговарящи 

на държавните изисквания за прием в първи клас.

1. Акт за раждане.                                    

2. Удостоверение за завършена ПГ.                                     
1 целодневна

12 Дупница с.Яхиново
ОУ"Свети, свети Кирил и 

Методий"

e-mail: ou_jahinovo@abv.bg     

GSM : 0879147056 , 0879147055

1. До 27.04.2016 г. - изготвяне на информационно табло с материали за прием и 

записване на деца в първи клас.                   2. До 29.04.2016 г. - получаване на 

списъка с подлежащите на задължително обучение през 2016/2017 г. в първи клас 

на териториата на община Дупница.                                                                3. До 

29.05.2016 г. със съдействието на ЦДГ  в с.Яхиново провеждане на среща на 

учителите, които ще водят обучението в първи клас през учебната 2016/2017 г. с 

родителите на бъдещите първокласници за запознаване с процедурата на 

дейностите по приема и проучване на нагласите за участие в целодневна 

организация на учебния ден.                                               4. От 29.05.2016 г. до 

15.06.2016 г. - приемане на документи за записване в първи клас, за учебната 

2016/2017 г.                  5.Поради малкия брой деца подлежащи на задължително  

обучение на територията на с.Яхиново, записването ще продължи и след 15.06.2016 

г. за деца дошли от други населени места.

1. Деца в близост до училището.                                    

2. Наличие на деца от семейството обучаващи се в 

училището.                                                                      

3.Деца на учители и служители в училището.         

4. Деца на родители работещи в населеното 

място.                                                                                          

5. Деца от населените места от общ.Дупница, през 

които минават ученически автобуси.                          

6. Деца със специални образователни 

потребности.

1.Заявление по образец.                       

2. Оригинал на удостоверение за 

завършена подготвителна група или 

подготвителен клас.                                

3. Декларация от родителя, ако 

детето не е посещавало 

подготвителна група или 

подготвителен клас, в която 

родителят декларира причините за 

това обстоятелство. 

4.Удостоверение за раждане.

1

Целодневна 

организация на 

обучение с възможност 

за обедно хранене.

13 Кочериново Кочериново СОУ "Христо Ботев"

ул."Св.Иван Рилски" 113, 

тел.07053/2236; 2220; 

0879604339

1. До 15.03.2016 година изготвяне на информационно табло с материали за прием и записване на

децата за 1.клас.

2. До 15.03.2016 година изготвяне на информационен бюлетин, който да бъде разпространен в ОДЗ

град Кочериново с филиал в село Стоб и ЦДГ село Бараково.

3. На 27.04.2016 година провеждане на „Ден на отворените врати” – презентация на дейностите в

училище.

4. До 30.04.2016 година получаване на списък с подлежащите ученици за 1.клас от община

Кочериново.

5. До 30.04.2016 година изготвяне и изпращане на покани за родителска среща и диагностика до

родителите и децат

6. До 30.05.2016 година приемане на заявления/молби за записване на ученици в 1.клас с приложени

документи – копие на удостоверение за раждане.

7. На 03.06.2016 година в 17.00ч. обявяване на списъците с класирани ученици.

8. На 06.06.2016г. и 07.06.2016г. от 8.00 часа до 17.00 часа провеждане на родителска среща и

диагностика с децата. Записване на ученици в 1.клас само с оригинал на удостоверение за завършена

подготвителна група в детската градина или в училище.

9. На 08.06.2016 година до 17.30 часа обявяване на свободните места след първо класиране.

10. На 09.06.2016 година и 10.06.2016 година попълване на свободните места.

11. На 13.06.2016 година обявяване на свободните места.

12. До 15.09.2016 година попълване на свободните места.

 близост до училището, което се доказва с адресна

регистрация, непроменена след 01.01.2016 година;

Ø  деца на инвалиди, живеещи в близост до училището;

1. Удостоверение за училищна готовност за

завършена подготвителна група в детска

градина или училище – оригинал.

2. В случай, че детето не е посещавало

подготвителна група и няма удостоверение,

родителите декларират причините за това

обстоятелство.

1

Целодневна 

организация на учебния 

ден, наличие  на 

училищен стол, осигурен 

транспорт от община 

Кочериново

mailto:ou_samoranovo@abv.bg


14 Кюстендил Кюстендил ОУ"Св. св. Кирил и Методий"
078/552361 ,078/552360,            

e mail:oukm_kn@abv.bg

1.Подаване на заявления до 30.05.2016 г.                                  2.Обявяване на списъка  

с класираните ученици на 03.06.2016 г.     3.Записване на класираните ученици на 

06.06.2016 г. и 07.06.2016 г.                                                                                                           4.  

Обявяване на свободните места на 08.06.2016 г.                          5. Попълване на 

свободните места на 09.06.16 г и 10.06.2016 г.  6.  Обявяване и попълване на 

свободни места от 13.06.2016 г. до 15.09.2016 г. 

1..Деца със специални образователни 

потребности   2. Деца близнаци или деца сираци                                      

3. Деца, завършили подготвителен клас в 

училището                                                                                   

4. Деца от семейство, обучаващи се в училището      

5. Деца на родители, работещи в системата на 

образованието

1.Оригинал на удостоверение за 

завършена подготвителна група        

2.Декларация от родителя 

/настойка/ в случай, че детето не е 

посещавало подготвителна група 

или подготвителен клас                                  

3. Копие на акта за раждане на 

детето                                                             

4. Лична карта на родителя, 

необходима за справка                               

5. Копие на пълномощно и/или 

съдебно решение за присъдени 

родителски права /при 

необходимост/

5

1. Целодневна 

организация на учебния 

процес                                     

2. Осигурено обедно 

хранене                                   

3. Осигурен транспорт

15 Кюстендил Кюстендил ОУ "Проф.М.Дринов" 078533482; 078528034

До  30.05.2016г. - приемане на молби;

От 31.05. до 13.06. записване на учениците

До 17.06. провеждане на родителски срещи 

за избор на ЗИП, СИП, ЦОУП

След 13.06. записване на ученици за свободните места с оригинално удостоверение 

за завършена ПГ

1. Наличие на деца от семейството, обучаващи се 

в училище;

2. Деца, завършили ПГ в училището;

3. Деца, живеещи в района на училището;

4. Попълване на паралелките по реда на молбите 

с желание за учител

1.молба - образец

2.Удостоверение за завършена 

подготвителна група;

3. Декларация от родител, в случай, 

че детето не е посещавало ПГ;

4.Заявление за ЗИП;

5. Заявление за ЦОУП;

6. Заявление за СИП

3

1. ЦОУП;

2. Осигурено обедно 

хранене;

3. Осигурен транспорт

16 Кюстендил Кюстендил ОУ"Св. Паисий Хилендарски" 882885197

* До 30 май - подаване на заявление /по образец/ от родител за записване в І клас .

* От 30 май до 2 юни 2016 г.- записване с оригинала на удостоверение за завършена 

подготвителна група

На 03.06.2016 в 17.00 часа се обявяват списъците с класираните ученици

* Записването се извършва на 06.06.2016 и на 07.06.2016.2016

* попълването на свободните места да бъде извършено на 09.06.2016 и на 

10.06.2016

* На 13.06.2016 година е обявяват останалите свободни места като попълването се 

извършва до  15.09.2016 година

Предимство:живеят в района на 

училището,наличие на деца от семейството,които 

се обучават в училището,деца със СОП в района 

на училището,деца на учители и служители   

Критерии: да притежават удостоверние за ПГ,в 

паралелките се записват по 20 ученици,а местата 

от 20 до 24 са за деца от кв."Изток" и деца със 

СОП
Удостоверение за завършена 

подготвителна група                                

Удостоверение за раждане      

Решение на ЕКПО за децата със СОП

2

целодневна,обедно 

хранене,осигурен 

транспорт

17 Кюстендил Кюстендил Пето ОУ "Христо Ботев" 078/547881

До 30.052016г. - Прием на документи

03.06.2016г. - Обявяване на списъците с класираните деца

06-07.06.2016г. - Записване на приетите ученици

08.06.2016г. - Обявяване на свободните места след І-во класиране

09-10.06.2016г. - Попълване на свободните места

13.06.2016г. - Обявяване на останалите свободни месдта

до 15.09.2016г. - Попълване на останалите свободни места

Местоживеене в близост до училището

Наличие на деца от семейството, които вече се 

обучават в училището

Деца на учители и служители в училището

Деца близнаци, сираци или от приемни семейства

Деца със СОП

Деца от етническите малцинства

Заявление за прием в І клас - 

образец от училището

Заявление /декларация/ за избор 

на ЦОУП - по образец на училището

Копие на Удостоверение за 

раждане

Удостоверение за завършена 

подготвителна група/ клас - 

оригинал - при записване

1

целодневна 

осигурено обедно 

хранене]

ОСИГУРЕН ТРАНСПОРТ



18 Кюстендил Кюстендил ОУ "Даскал Димитри" 078/522390; 078/527452

1. Подаване на заявления /молби/ по образец от родителите /настойниците/ на 

бъдещите първокласници за записване в училището. До 30.05.2016 г.

  2. Подаване на заявления  образец от родителите /настойниците/ на бъдещите 

първокласници за проучване на желанията за обучение по чужд език, ЗИП, СИП, ПИГ 

в училището. До 30.05.2016 г.

3. Обявяване на списъците с класираните ученици 03.06.2016г. в 17:00 часа

  4. Записване на учениците в І клас от 06.06.2016г.

до 07.06.2016г.

  5. Обявяване на свободните места след първо класиране 08.06.2016г. до 17:30 часа

6. Попълване на свободните места според реда на класираните 09.-10.06.2016г.

7. Обявяване на останалите свободни места 13.06.2016г.

8. Попълване на свободните места до 15.09.2016г.

9. Информиране на родителите за записаните в І клас ученици и оповестяване на 

видно място в училището броя на сформираните групи с целодневна организация 

на учебния ден. 14.06.2016 г.

  10. Обявяване на списъците на приетите в І клас ученици за учебната 2016/2017 

година, разпределени по паралелки.  на 02.09.2016 г.

1. Деца на учители или служители от училището;

2 Наличие на братя и сестри от семейството, 

обучаващи се в училището и/или деца на родители, 

които вече са имали ученици в същото училище;

3. Деца, завърщили подготвителна група в ОУ 

„Даскал Димитри” - Кюстендил

4 Близост до училището- адресна регистрация в 

района на ОУ „Даскал Димитри” - Кюстендил;

5 Деца със специални образователни потребности;

1.Удостоверение за завършена 

подготвителна група в детска 

градина или подготвителен клас в 

училище - ОРИГИНАЛ или 

Декларация от родителя 

/настойника/ в случай, че детето не 

е посещавало подготвителна група 

или клас и Декларация, че детето не 

е записано в друго училище.    

2.Копие на акта за раждане.

2 ДА

19 Кюстендил Кюстендил Седмо ОУ" Ильо войвода" Р.Здравкова 0882885205

1. Подаване на заявления – до 02.06.2016 г.;               

2. Записване на първокласниците – 06. и 07.2016 г.;     

3. Списъците с класираните ученици се обявяват на 03.06.2016 г.;         

4. Провеждане на родителска среща за избор на предмети за ЗИП – м.06.2015 г. – 18:00 часа.;                                                                                    

 5. След 19.06.2015 г. - записване на първокласници само за свободните места.

1. Да са навършили 7 години в съответната календарна 

година;                                                                                                                  

2. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в І-ви клас по 

преценка на родителите или настойниците им ;                                                                                                         

3. Живеещите в района на училището се записват с 

предимство;                                                                                                                      

4. Деца на учители и служители от училището се записват с 

предимство.;                                                                                  

5. Наличие на деца от семейството обучаващи се в 

училището.;                                                                                   

6. Деца на инвалиди живеещи в близост до училището.

1.Заявление за записване и за ЦОУД;                                           

2. Заявление за избора на предмети за 

ЗИП;                                                                                                  

3. Удостоверение за завършена 

подготвителна група /оригинал/ или 

декларация от родителя за 

обстоятелствата, наложили липсата на 

документ от подготвителна група;                                                                               

4. Удостоверение за раждане 

/ксерокопие/.

2

целодневна 

организация - осигурено 

обедно хранене и 

транспорт

20 Кюстендил Кюстендил НУ "Св. Климент Охридски" тел.: 078 55 23 65

1. Подаването на документи започва от 28.03.2016 година.

2. В срок до 30.05.2016 година, се приемат заявления по образец, в които родителите заявяват желанието си 

детето им да бъде записано в първи клас.

3. Необходими документи: заявление за записване (по образец), заявление за избор на ЗИП, заявление за 

включване в ПИГ, удостоверение за раждане-ксерокопие; документ за дете или родител, издадено от 

специализирана комисия или ТЕЛК.

4. На 03.06.2016 година се обявяват списъците с класираните (ако се налага) ученици.

5. Записването се извършва на 06.06.2016 и 07.06.2016 година само с оригинал на удостоверението за 

завършена подготвителна група в детската градина или в училище . При липса на такъв документ (детето не е 

посещавало подготвителна група), родителите декларират това обстоятелство. Списъците с приетите 

първокласници, както и списъците на сформираните групи с целодневна организация на учебния ден се 

обявяват на сайта на училището.

6. На 08.06.2016 година до 17.30 часа се обявяват свободните места. За свободни се считат местата за 

достигане на максималния брой ученици в паралелка, но не повече от 24. При случай на близнак, другият 

може да бъде приет над посочения за максимален брой ученици.

7. На 09.06. и 10.06.2016 година, се извършва попълването на свободните места.

8.На 13.06.2016 година се обявяват останалите свободни места, като попълването се извършва до 15.09.2015 

г. 

1. Детето да има навършени 7 или 6 години, по преценка на 

родителите или настойниците, съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗНП.

2.С предимство се приемат първокласници на които:

3. Член на семейството живее или работи в близост до 

училището.

4. Деца без родител, самотни родители, деца с увреждания или 

родител с увреждания и решение на ТЕЛК.

5. Ако в училището или в ПМГ учи по-голямо братче или 

сестриче.

6. Ред и време на подаване на заявления за приемане в 

училището.

7. Деца (или внучета) на учители и служители работещи в 

училището или в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”, както и на 

техни близки роднини.

8. Дете на родител, възпитаник на училището или вече е учило 

братче или сестриче.

9. Деца близнаци (или породени деца).

Заявление за записване (по образец), заявление за 

избор на ЗИП, заявление за включване в ПИГ, 

удостоверение за раждане-ксерокопие; документ 

за дете или родител, издадено от специализирана 

комисия или ТЕЛК.

3
полудневна; възможност за 

обедно хранене; осигурен 

транспорт

21 Кюстендил Раждавица НУ "Св. Св. Кирил и Методий" 07937/3056 1. Приемане на документи – от 01.04.2016 г. до 30.05.2016 г. 1. Деца от социално слаби семейства 1. Заявление до директора /по образец/ 1

целодневна организация, 

осигурени закуска, обяд и 

вечеря, общежитие и 

транспорт

2. Обявяване на списъците с класираните ученици – 03.06.2016 г. в 17.00 ч. 2. Братя и сестри на деца обучаващи се или учили в училището

2. Оригинал на удостоверение за 

училищна

 готовност за завършена подготвителна 

група в 

детска градина или училище. 

В случай, че детето не е посещавало 

подготвителна група и няма 

удостоверение, 

родителите да декларират причините за 

това 

обстоятелство.

3. Записване на децата в І клас /след представяне на удостоверение за училищна готовност

 или декларация за причините, поради които детето не е посещавало подготвителна група/

 -  от 06.06.2016 г. до 07.06. 2016 г.

3. Деца от кв. "Изток" 3. Акт за раждане - копие.

4. Обявяване на свободните места – 08.06.2016 г. – до 17.30 ч. 4. Деца от с. Раждавица и близките населени места 4. Заявление за избор на ЗИП

5. Попълване на свободните места – от 09.06.2016 г. до 10.06.2016 г. 5. Заявление за общежитие



6. Обявяване на останалите свободни места – 13.06.2016 г.

7. Попълване на свободните места – до 15.09.2016 г.

22. Кюстендил Кюстендил ОУ "Иван Вазов" 78 522 187

Училището приема заявления за записване с приложените необходими документи. Заявленията с

приложените документи да се завходяват в регистъра за входяща кореспонденция на Училището.До

30.05. 2016 г.

Да се обявят списъците с класираните ученици; Списъците да се поставят на таблото за обяви;На

03.06. 2016 г. в 17, 00 часа

Записването на класираните ученици да се извърши с оригинала на удостоверението за завършена

подготвителна група в детска градина или в училище и останалите документи. Училището не следва

да приема оригинали на удостоверения за завършена подготвителна група, преди записването на

първокласниците.06.06. и 07.06. 2016 г.

Свободните след първо класиране места да се обявят. За свободни се считат местата, необходими за

достигане на максималния брой ученици, но не повече от 24 ученици в паралелка. В случай на

класиране на близнак, другият може да бъде приет над посочения за максимален брой ученици.

Попълването на свободните местаНа  09.06. и  10. 06.2016 г.

Да  се обявят останалите свободни местаНа 13.06. 2016 г.

Попълване на свободните местаДо  15.09. 2016 г.

Родителите, подали заявления след определения в графика срок, могат да подават документи за

записване в училищата, в които има свободни места.

1. близост до Училището – доказва се с адресната 

регистрация, непроменена след 01.01. 2016 г.; 

2. наличие на деца от семейството, обучаващи се 

в нашето Училище;

3. записване на деца със специални 

образователни потребности;  

4. записване на деца, завършили подготвителна 

група в Училището;

5. деца близнаци; 

6. деца сираци

1) Заявление по образец 

2) Копие от акта за раждане на 

детето. 

3) Удостоверение за завършена 

подготвителна група – оригинал 

4) Лична карта на родител / 

настойник /  - за  информация

5) Декларация на родителите, ако 

детето не е посещавало 

подготвителна група.

6) Удостоверение за съответствие 

на критериите за записване на 

ученици в първи клас.

3
целодневна организация с 

възможнжсти за хранене

23 Рила град Рила ОУ "Аверкий Попстоянов"

e-mail: sourila@abv.bg

http://ourila.com/;тел.07054/

22-42

                   В  срок до 30 май 2016 г. – приемане на молби/заявление/ за записване в 

първи клас в ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила за учебната 2016/2017 г. с 

приложени документи;

                    На 03.06.2016 г. в 17.00 часа ще бъдат обявени списъците с класираните 

ученици.

                    От 06 юни 2016 г. до 07 юни 2016 г.- записване на децата в първи клас с 

оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или 

в училище; 

                    На 08.06.2016 г. до 17.30 часа  се обявяват свободните места след първо 

класиране.

                    От  09 юни 2016 г. до 10 юни 2016 г. – записване на ученици за първи клас 

само за свободни места.

                     На 13 юни 2016 година се обявяват останалите свободни места, като 

попълването се извършва до 15.09.2016 г.

                     Родителите, подали заявления след определения в графика срок, могат 

да подават документи за записване в училището.  

     1. Близост до училището /доказва се с адресна  

регистрация, непроменена след 01.01.2016 г.

 

     2. Наличие на деца от семейството, обучаващи 

се в училището.

         

      3.Деца със специални образователни 

потребности.

      4.  Деца на учители и служители от училището.

      5.  Деца близнаци и деца сираци.

       6. Деца на инвалиди, живеещи в близост до 

съответното училище.

1. Молба /заявление/ за записване 

в първи клас за учебната 2016/2017 

г. в ОУ “Аверкий Попстоянов”, град 

Рила.

 2. Оригинал на Удостоверение за 

завършена подготвителна група в 

детска градина или подготвителен 

клас в училища.        

 3.  За децата, които не са 

посещавали подготвителна група 

или клас и нямат удостоверение за 

завършена подготвителна група или 

клас, към молбата/заявление/ за 

записване се прилага Декларация 

от родителя за обстоятелствата 

наложили липсата на документ от 

подготвителна група или клас.

   4. Ксерокопие на Акт за раждане 

на детето.

1

Целодневна 

организация с 

възможности за обедно 

хранене при ЦО и 

осигурен транспорт

24 Сапарева баня гр. Сапарева баня ОУ "Христо Ботев"

тел. 0707 23521

e-mail: 

ou_sapareva_bania@abv.bg

от 30.05.2016 г. до 17.06.2016 г.;

до 15.09.2016 г. за деца, които не са се намирали на територията на Община 

Сапарева баня до 17.06.2016 г.

Всички деца, живеещи на територията на Община 

Сапарева баня.

Заявление по образец на 

училището;

Удостоверение за завършена 

подготвителна група;

Ксерокопие от акта за раждане на 

детето

2

целодневна 

организация на учебния 

процес;

осигурено обедно 

хранене;

осигерен транспорт на 

територията на 

общината.

25 Трекляно Трекляно ОУ"Св.Кл.Охридски"

Деловодството 079276336,

Председател на комисиата 

Станислав Геренски - 

08777970091

Прием на заявление за записване в първи клас на ученици от родител до 30.06.2016 

г.

1.В близост до училището и адресна регистрация 

непроменена след 01.01.2016 г.в община 

Трекляно.

2.Наличие на ученици от семейства обучавани в 

същото училище.

3.Приемане на ученици със СОП.

4.Записване на деца от социално слаби 

семейства.

1.Заявление от родител.

2.Оригинално удостоверение за 

завършен ПГ.

3.Копие от акт за раждане

Една ДА

26 Невестино Невестино ОУ"Христо Ботев" 07915/8888 до 30.05.2016 г., в случай на свободни места и след тази дата

1. Молба-декларация от родители, със заявено 

желание на ЗИП за начален етап  на обучение.                   

2. Удостоверение за раждане оригинал и 

копие/копието оставa в училище/                                                             

3. Удостоверение за завършена подготвителна 

група - оригинал.                             4. Декларация от 

родителите, в случай на непосещаване на 

подготвителна група, в която декларира този факт 

и описва причините за това.

1

целодневна 

организация 

на учебния 

процес, 

обедно 

хранене, 

осигурен 

транспорт


