
 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ 3827-301/30.03.2021 год. 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, чл. 41, ал. 1, чл. 42, чл. 43 и чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 за 

организация на дейностите в училищното образование и във връзка със заседание на 

Обществения съвет към СУ „Любен Каравелов“, проведено на 26.03.2021 г. (протокол 

№ 2 с вх. № 250/ 26.03.2021 година.) 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Следният училищен план- прием за учебна 2021/ 2022 година, както следва: 

1. Броя на паралелките в: 

1.1. I клас-  1 (една) 

1.2. V клас- 1 (една) 

2. Броя на местата в паралелките: 

2.1. I клас- 22 (двадесет и две)  

2.2. V клас- 26 (двадесет и шест) 

3. Брой паралелки в останалите класове и свободните места в тях: 

клас 
Брой 

паралелки 

Брой на местата в 

паралелките 

Промяна на 

броя на 

паралелките 

Свободни 

места за 

ученици в 

тях 

ІІ клас 1 22 не 5 

ІІІ клас 1 22 не 13 

ІV клас 1 22 не 14 

VІ клас 1 26 не 12 

VІІ клас 1 26 не 13 

 

4. Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден: 

4.1. I -  всички паралеки, всички ученици. 

4.2. II - всички паралелки, всички ученици. 



 

 

4.3. III - всички паралелки, всички ученици. 

4.4. ІV - всички паралелки, всички ученици. 

4.5. V - всички паралелки, всички ученици. 

4.6. V I-  всички ученици, сборна с VI и VII клас. 

4.7. VII - всички ученици, сборна с VI и VII клас. 

 

Длъжностното лице Теодора Цоловска - ЗДАСД в срок до 30.03.2021 г. да 

публикува информация за училищния план-прием в интернет страницата на 

училището. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители от начален и 

прогимназиален етап за сведение и изпълнение от ЗДАСД на училището чрез 

публикуване в ел. дневник. 

 

 

Контролът по изпълнение на заповедта е на директора. 

 

За неизпълнение на настоящата заповед виновните лица носят отговорност по 

силата на КТ. 

 

Настоящата заповед се състави в един оригинален екземпляр. 

X
Пенка Кривиралчева

Директор
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