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ЗАПОВЕД  
 
 
 

№РД-10-593/14.03.23 Г.  
 
 

На основание чл.259, ал.1 и 143, ал. 1 от ЗПУО, чл. 41, ал. 1, чл. 42 и чл. 44, ал. 1  от 
Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование  

 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
  

Училищен план-прием за учебната 2023/2024 година, както следва: 

                 1. Прием на децата за предучилищно образование 

            1.1. Една  трета, четвърта подготвителна възрастова група – 5,6 годишни 
полудневен режим  на обучение  - 23 деца  

                         1.2.  След определяне на броя на групите на децата в групите може да се 
завиши с до 2 деца в групата над максималния. 
 

2. Прием на ученици в първи клас  -2 паралелки по 22 ученици във всяка 
паралелка 

При определяне на броя на паралелките на учениците в тях може да се завиши с 
до двама ученици в паралекка в начален етап, когато паралелките са повече от 
една в клас 

 
  2.1.  2 групи ГЦОУД, целодневен режим  по 25 ученици във всяка група 

При определяне на групите над норматива за максимален брой може да се 
завиши но не повече с 10 на сто. 

 

3. Класове за които се придвижда целодневна организация на учебния ден  
3.1.втори клас 
3.2.трети клас 
3.3.четвърти клас 

Създадени са условия за провеждане на целодневна организация на учебния 
ден съгласно чл. 102, ал. 2 и 4 от Закона за предучилищното и училищното 
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образование и във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. 
за организация на дейностите в училищното образование съобразно 
подадените заявления от родителите до 01 септември 2023 г. 
 
При определяне на групите над норматива за максимален брой може да се 
завиши но не повече с 10 на сто. 

 
4. За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до 

максимален брой ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за 
запълване на свободните места в паралелките да се подават до 14.09.2023 
година.  

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за 
сведение и изпълнение. 

    Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Елена Цветкова на 
длъжност заместник- директор по учебната дейност. 

 
Директор: 
       /Сюзан Моллаюсеин/  
 


