
105. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” – СОФИЯ 
КВ.”ДИАНАБАД”,УЛ.”СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ” №7 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ 1180/ 09.04.2020 г. 
 

            На основание чл. 258, ал.1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО във връзка с чл.41, ал.1, т.1 
и чл.45, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2017 година, Система за прием на ученици в І 
клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение 
№ 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г., изм. и доп. 
(отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., 
изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 
5.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по 
Протокол № 53 от 17.05.2018 г., изм. и доп. - Решение № 129 по Протокол № 72 от 
14.03.2019 г., писмо № РИВ20-ВК08-512-001 от 10.04.2020 г. на кмета на район 
„Изгрев“, решение на педагогически съвет,  Протокол № 4 от 08.01.2020 година и 
съгласуване с Обществен съвет с Протокол №2 от 13.01.2020 година  

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 
 

1. Училищен план - прием в І клас за учебната 2020/2021 година, 
както следва: 

1.1. Брой паралелки – 6. 

1.2. Видове паралелки: 
 паралелка с  разширено изучаване на изобразително изкуство; 

 паралелка с разширено изучаване на математика; 
 паралелки с разширено изучаване на италиански език; 
 паралелка с разширено изучаване на английски език; 

 паралелка с разширено изучаване на информационни технологии. 
1.3. Брой на местата в паралелките – 24. 
2. График с дейности за прием на ученици в І клас, както следва: 

 

СРОК ДЕЙНОСТ 

30.03.2020 г. Обявяване на брой места и прилежащия район на училището 

за прием на ученици в първи клас и публикуване на интернет 

страницата на училището 

от 21.04.2020 г. 
до 21.05.2020 г. вкл. 

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас 

01.06.2020 г.  
в 17.00 ч. 

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо 

класиране 

от 02.06.2020 г.  
до 05.06.2020 г. 
вкл. до 17.00 ч. 

Записване на учениците, приети на първо класиране 

08.06.2020 г. в 18.00 ч. Обявяване на незаетите места за второ класиране 

от 09.06.2020 г.  
до 15.06.2020 г. 
вкл. до 12.00 ч. 
(На 09.06 и 11.06 
заявления за участие 
във второ класиране 
могат да се подават 
след приключване на  
НВО по БЕЛ и 
математика за VII клас) 

Подаване на заявления за участие във второ класиране 



15.06.2020 г.  
в 18.00 ч. 

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ 

класиране 

от 16.06.2020 г.  
до 18.06.2020 г. 
вкл. до 17.00 ч. 

Записване на учениците, приети на второ класиране 

18.06.2020 г.  
в 18.00 ч. 

Обявяване на незаетите места за трето класиране 

от 19.06.2020 г.  
до 22.06.2020 г. 
вкл. до 12.00 ч. 

Подаване на заявления за участие в трето класиране 

22.06.2020 г. –  
в 18.00 ч. 

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето 
класиране 

23.06.2020 г.  
до 24.06.2020 г. 
17.00 ч. 

Записване на учениците, приети на трето класиране 

24.06.2020 г.  

 в 18.00 ч. 
Обявяване на свободните места след трето класиране 

от 25.06.2020 г.  
до 14.09.2020 г. вкл. 

Попълване на свободните места след трето класиране и 

публикуването им на интернет-страницата на училището  

 

3. Правила и критерии за прием на ученици в І клас, както следва: 
В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на 
водещия критерий, групите и допълнителните критерии. 
Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия 
критерий, се разпределят в следните групи: 
(Изм. - Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по 
Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) 

  

№ А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - 
за първа, втора, трета и 

четвърта групи 

8.1. 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. 

Оригинал на удостоверение за 
промени на постоянен адрес на  
детето, издадено от съответната 
районна администрация  
/приложение № 16 към чл. 24, 
ал. 1  от Наредба за издаване на 
удостоверения въз основа на 
регистъра на населението; 
Оригинал на удостоверение за 
промени на настоящ адрес на 
детето, издадено от съответната 
районна администрация 
/приложение № 17 към чл. 25, 

8.2. Втора група - деца с постоянен/настоящ 
адрес в прилежащия район на училището 
повече от 1година, но постоянният 
/настоящият им адрес е променен в 
периода през последните от 1 до 3 години 
преди подаване на заявлението. 



8.3. 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. 

ал. 1 от Наредба за издаване на 
удостоверения въз основа на 
регистъра на населението;  
Копие на удостоверение за 
раждане на детето. 
Оригинал на удостоверение за 
семейно положение, съпруг/а и 
деца, издадено от съответната 
районна администрация 
/приложение № 5 към чл. 14, ал. 
1 от Наредба за издаване на 
удостоверения въз основа на 
регистъра на населението и 
служебна проверка от училището 
чрез Националната електронна 
информационна система за 
предучилищно и училищно 

образование. 

Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 
години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на 
заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на 
училището, се ползва по-благоприятната за ученика група. 

8.4. Четвърта група - деца с постоянен/ 
настоящ адрес извън прилежащия район 
на училището към деня на подаване на 
заявлението. 

Лична карта /за постоянен адрес 
на родителя/. Оригинал на 
удостоверение за настоящ адрес 
на детето, издадено от 
съответната районна 
администрация към деня на 
подаване на заявлението. Копие 
на удостоверение за раждане на 
детето. 

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е 
по-благоприятен за ученика. 

 
Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя 
на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат 
според следните допълнителни критерии: 
(Изм. - Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по 
Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) 

№ Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % -          6 т. Копие от решение на ТЕЛК на 
детето. 

8.6. 
Дете с един или двама починали родители – 6 т.  Копия от Акт за смърт на 

родителите. 

8.7. Други деца от семейството над 12 годишна 
възраст, обучаващи се в училището -            4 т. 

Оригинал на удостоверение за 
семейно положение, съпруг/а 
и деца, издадено от 
съответната районна 
администрация /приложение 
№ 5 към чл. 14, ал. 1 от 
Наредба за издаване на 
удостоверения въз основа на 
регистъра на населението и 
служебна проверка от 
училището чрез Националната 
електронна информационна 
система за предучилищно и 
училищно образование. 



8.8. 
Деца, завършили подготвителна група в 
избраното училище -                                      4 т. 

Удостоверява се от училището. 

8.9. Дете от семейство с повече от две деца -      5 т. Копия от удостоверения за 
раждане на децата. Оригинал 
на удостоверения за 
постоянен/настоящ адрес на 
всички деца от 
семейството/домакинството, 
издадени от съответната 
районна администрация. 

8.10. Дете, настанено за отглеждане в приемно 
семейство или семейство на роднини и близки 
по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както 
и дете с един неизвестен родител и осиновено 
дете -                                                              3 т. 

Копие от съдебно решение или 
заповед за настаняване. 
Копие от удостоверение за 
раждане на детето. 

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е 
подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно 
приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 8.1. до т. 8.4 по 
постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-
благоприятен за детето 

8.11. 
Деца-близнаци -                                             5 т. Копия от удостоверения за 

раждане на децата. 

8.12. Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия 
район, граничен на прилежащия район на 
училището -                                                    5 т. 
(Прилага се след изчерпване на възможностите 
за прием на ученици от първа, втора и трета 
група от водещия критерий) 

Лична карта (за постоянен 
адрес) на родителя 
Оригинал на удостоверение за 
настоящ адрес на детето, 
издадено от съответната 
районна администрация към 
деня на подаване на 
заявлението. 

8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите 
деца, отговарящи на еднакви условия, е по-
голям от броя на свободните места, се прилага 
процедура на случайно избрани входящи 
номера на тези деца. 

Процедурата се извършва в 
присъствието на 
представители на родителите 
и Обществения съвет на 
училището, определени със 
Заповед на директора. 

 
4. Прилежаща територия на 105. СУ „Атанас Далчев” за прием на ученици в 
първи клас за учебната 2020/2021 година, както следва: 

Прилежащи райони 
бул. „Д-р. Г. М. Димитров” – бл. 24, 24А, 26, 28, 30, 32 вх. А и Б, 36, 54 вх. А, Б, В и 

Г, 58, 62 вх. А и Б; 10 – 62 

ул. „Проф. д-р Ганчо Ганчев” – 2, 4, 8; 1 – 8 

ул. „Лъчезар Станчев” – 2 – 20 

бул. „Драган Цанков” – 29, 31, 31А,36 – 59, 42, 45 вх. А и Б, 46 вх. А, Б и В, 59 вх. 
А, Б, В, Г, Д, Е и Ж; 

ул. „Николай Хайтов” – 23 – 25, 26 – 26 Б, 32, 34 

ул. „Крум Кюлявков” – 5, 7, 9, 11, 15 вх. А и Б, 25 вх. А, Б, В, Г, и Д, 64 вх. А, Б и В 

ул. „Св. Пимен Зографски” – 2А, 10, 13, 14, 16 вх. А, Б и В, 18 вх. А и Б, 20, 20 А, 
20Б, 36, 36А, 38, ул. „157-ма” – 5 

ул. „Русаля” – 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11 

ул. „132-ра” („Изгрев”) – 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24А, 24Б, 24В, 
26 

ул. „Жетварка” – 10, 12, 14, 14Б, 16 

ул. „Тинтява” – 15, 17, 17А, 19, 21, 21А, 23, 25, 25А, 27, 80 – 82, 84 – 88, 100,118 – 
120, 122, 124, 124Г, 124Д, 126 

ул. „Самоков” – 11А – 15, 66, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 

ул. „Елемаг” – 2, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 22 вх. А, Б, и В, 24, 24А, 26 вх. А, Б и В, 32, 
34, бл. 307, бл. 308, бл. 309 



ул. „Фредерик Жолио Кюри” – 23 – 23 А, 71 вх. А и Б, 83, бл. 312, бл. 313, бл. 314 

ул. „Акад. Илия Петров” (130-та) – 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10 – 12 

ул. „Константин Кисимов” – 2-4, 12; бл. 302, бл. 303, бл. 304 

ул. „Незабравка” – бл. 309, бл. 311, бл. 315 (№ 33 А) 

ж. к. „Дианабад” – 29 вх. А, Б, В, Г и Д,  
30 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З,  
32 вх. А, Б, В и Г,  
33 вх. А, Б, В, Г, Д и Е,  
33А вх. А и Б,  
33Б вх. А и Б,  
34, 35, 36, 37,  
47 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л и М,  
38 вх. А, Б, В и Г, 39 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л и М,  
41, 42, 42А вх. А и Б,  
43 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л и М,  
45 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л и М,  
53, 54, 56, 57, 58 вх. А, Б, В и Г,  
59 вх. А, Б, В и Г, 60, 61 

ул. „158-ма” („Изгрев”) 

ул. „151-ва” („Изгрев”) 

ул. „170-та” („Изгрев”) – № 5 

 ул. „Проф. Христо Вакарелски“ № 1, 3А, 3Б, 4, 5А, 5Б, 5АА, 5АБ, 10А, 10Б, 10В, 10Г, 
11А, 11Б, 11В, 11Г, 11Д, 11Е, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 13А, 13Б, 13АА, 13АБ, 15А, 15Б, 
15В, 16, 18, 19, 19А, 19Б, 20А, 20Б 

 ул. „Новачица” № 3 

 ул. „Проф. Георги Златарски“ (454-та) № 3, 5, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 
13, 14, 15, 15А, 15Б, 17, 18, 18А, 18Б, 19А, 19Б, 20, 22, 25, 31, 33А, 34, 36, 37, 38, 
39, 40, 45, 55, 65 

 ул. „Димитър Страшимиров“ (451-ва) № 8, 10, 18, 24, 30 

 ул. „Тодор Кожухаров“ (453-та) № 1, 6, 7АА, 7АБ, 7АВ, 10, 14, 33, 49, 10-24, 9-10А, 
24А-26; 9, 9А, 11, 11А, 12, 13, 14А, 16, 16А, 17, 18, 20, 22, 24А 

кв. „Витоша“ бл. 1, 2, 3, 4, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10 

 ул. „21-ви век“ № 2, 4, 9, 9А, 9Б, 9В, 11БА, 11ББ, 11БВ, 13, 14А, 14Б, 17, 19, 21, 
23А, 23Б, 23В, 27А, 27Б, 28А, 28Б, 30, 34Б, 36, 36А, 36Б 

 ул. „Стоян Камбарев“ № 5 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

1. Училищна комисия за приемане на заявления, класиране и 

разпределяне на учениците по видове паралелки за първи клас за учебната 
2020/2021 година, както следва: 
       Председател: Снежина Димитрова Георгиева,  заместник - директор по УД 

       Членове:  
Малинка Огнянова Петрова, ръководител направление „ИКТ“ 
Ангела Харалампиева Цонева, технически изпълнител 

Виктория Тошкова Мановска, класен ръководител на ІV а клас 
Вергиния Спасова Иванова, класен ръководител на ІV б клас 

Виолетка Каменова Първанова, класен ръководител на ІV в клас 
Ели Стоянова Георгиева, класен ръководител на ІV г клас 
Надя Иванова Ангелова, класен ръководител на ІV д клас 

Петя Тодорова Тодорова, класен ръководител на ІV е клас 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1. Училищната комисия да: 

 се запознае със система за прием на ученици в І клас в общинските училища 
на територията на Столична община; 



  се запознае с графика на дейностите за прием на ученици за І клас; 
 извършва дейности спазвайки графика на дейностите; 

2. Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната 
приемането на заявления да се извършва само по електронен път на създадената 
за случая електронна училищна поща. 

3. Ангела Харалампиева Цонева, технически секретар: 
 ежедневно онлайн да обработва подадените заявления, да ги регистрира в 

дневника за входяща кореспонденция на училището и да връща на мейла на 
родителя входящия № на подаденото заявление; 

 ежедневно да попълва в таблица имената на детето и посочения в заявлението 
адрес и в края на деня да изпраща информацията на Малинка Огнянова 
Петрова и Снежина Димитрова Георгиева. 

4. Училищната комисия да извърши класиране на учениците на база водещия 
критерий, групите, допълнителните критерии и вида на паралелката, посочен в 
заявленията. 
5. Комисията в срок до 15.04.2020 г. да подготви информация за интернет 

страницата на училището свързана с организация на учебния процес, допълнителните 

дейности, в които могат да бъдат включени учениците и целодневната организация 
на учебния процес.          
6. Снежина Димитрова Георгиева, заместник – директор по УД и председател на 

комисията да публикува на интернет страницата на училището  системата за прием 
на ученици, графика с дейностите, заявлението, прилежащата територия на 
училището и декларация – съгласие, която трябва да попълнят родителите. 
          
     Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и 
изпълнение. 
         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Снежина Димитрова 
Георгиева, заместник – директор по УД. 
 

  
 

  
Запознати със заповедта                                                Директор: 
Снежина Георгиева                                                                   (Цветанка Костадинова) 
Малинка Петрова – 
Ангела Цонева – 
Виктория  Мановска - 

Вергиния Иванова – 
Виолетка Първанова – 
Ели Георгиева – 
Надя Ангелова – 
Петя Тодорова – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
НА 21.04.2020 Г. СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА І КЛАС. ЗАЯВЛЕНИЯТА ИЗПРАЩАЙТЕ НА 
СЛЕДНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: priem.1.105@abv.bg 
В ЗАЯВЛЕНИЕТО ПОПЪЛВАЙТЕ КОРЕКТНО ДАННИТЕ, 
ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ВОДЕЩИЯ КРИТЕРИИ, КАТО ПОСОЧИТЕ   
НАЙ-БЛАГОПРИЯТНИЯ ЗА ДЕТЕТО ПОСТОЯНЕН ИЛИ 
НАСТОЯЩ АДРЕС И ИЗПИШЕТЕ - РАЙОН, Ж.К., КВАРТАЛ, 
УЛИЦА, №, БЛ., ЕТ., АП. 
ПРИ НАЛИЧИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ КОРЕКТНО 
ПОПЪЛНЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА, ОТНАСЯЩА СЕ ДО 
СЪОТВЕТНИЯ КРИТЕРИЙ. 
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЛУЖЕБНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСТОЯНЕН/НАСТОЯЩ АДРЕС НА ДЕТЕТО, 
КАКТО И СПРАВКА ЗА СЕМЕЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, СЛЕДВА ДА 
ПОПЪЛНИТЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ 
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ НА ЕС 2016/679 
ОТ 27.04.2016 Г., КОЯТО ДА ДОБАВИТЕ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ 
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДА ИЗПРАТИТЕ НА ПОСОЧЕНИЯ 
МЕЙЛ.  
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ИМА ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ 
ПОСОЧЕНИЯ В ЗАЯВЛЕНИЕТО И ДЕКЛАРАЦИЯТА АДРЕС.  
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПРАЩАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОННАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ ИЗДАВА СЛУЖЕБНИТЕ 
БЕЛЕЖКИ ЗА ПОСТОЯНЕН ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС,  ДО КРАЯ 
НА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В ИНТЕРВАЛА 08.00 – 16.00 ЧАСА, Е 
НЕОБХОДИМО ДА ИЗПРАЩАТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО И 
ПРИДРУЖАВАЖИТЕ ГО ДОКУМЕНТИ. 
КОПИЕ ОТ АКТА ЗА РАЖДАНЕ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ ПРИ 
ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕТО. 
 
 
 
 
 
 


