
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ 

НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ШУМЕН 

   §. Създава се нов член 31А със следния текст: (1) Над утвърдения 

училищен планприем може да се приеме ученик в I клас, ако:  

1. постоянният или настоящият адрес на детето е променен след изтичане на 

срока за подаване  на заявления за участие в приема по чл. 24 и чл. 25  от друго 

населено място в прилежащия райoн на училището;  

2. условията на физическата среда на училището позволяват това;  

3. при приема по чл. 24 и 25 са били приети всички заявили желания за участие 

деца от групите по чл. 25, ал. 1, т. 1-3 включително.  

(2) Когато са изпълнени изискванията по ал. 1, ученикът се записва със заповед 

на директора на училището в рамките на допустимия брой ученици в паралелка 

по чл. 61, ал.4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 2017 г. 

(3) Ако броят на учениците в паралелките от I клас в училището е определен 

при условията на чл. 61, ал. 4 от Наредбата за финансирането на институциите 

в системата на предучилищното и училищното образование, когато са 

изпълнени изискванията по ал. 1, ученикът се записва със заповед на директора 

на училището, ако е получено разрешение на министъра на образованието и 

науката по чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование.  

  

§. Създава се нов член 31Б със следния текст: В изключителни случаи, 

при недостатъчен брой свободни места за прием на близнаци до утвърдения 

план-прием, когато единият от тях е приет по реда и условията за прием на 

ученици в първи клас, другият/другите близнаци се приемат  над утвърдения 

училищен план-прием при спазване разпоредбите на чл. 61, ал. 4 и ал. 5 от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование.  

           §. Към Допълнителни разпоредби се добавя:  

Измененията в наредбата, приети с Решение №69 от 27.02.2020г. на Общински 

съвет - Шумен влизат в сила от публикуването им в местен ежедневник. 


