
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА 
гр. Варна, ул. “Козница” № 1, тел. 052 74 16 42, e-mail: paisii_varna@abv.bg 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ  
на ученици в първи клас за учебната 2017/2018г. 

Право на участие в прием на ученици в I клас за учебната 2017/2018 година имат: 

- Ученици, които са родени през 2010г. – 01.01.2010 – 31.12.2010г. –  7 навършени години. 

- Ученици, които са родени през 2011г. – 6  навършени години – по изключение,  с  молба от 

родителя, с училищна готовност. 

КРИТЕРИИ ЗА  ПРЕДИМСТВО ПРИ  ПРИЕМ  в I клас: 
1. Близост на училището до настоящ адрес на родителите – 20т. 

микрорайон Улици  в район  „Младост“ 

I ул. „Орлово гнездо”, ул. „Банат”, ул. „Свобода”, ул. „Плевен”,  ул. „Вихрен”, ул. „Еледжик” 

II ул. „Г. Пеячевич”, ул. „Здравец”, ул. „Ралица”, ул. „Доброволци”,  ул. „Отечество”, ул. „Райко Даскалов” 

III ул. „Ак. Корчатов”, ул. „П. Милюков”, ул. „Огражден”, ул. „Ботевградски проход”, ул. „Козница”,  

ул. „Звезда” 

IV ул. „Велека”, ул. „Кр. Асенов”, ул. „Искра”, ул. „Труд”, ул. „Осогово”, ул. „Огоста”, ул. „Зорница”,  

ул. „Мизия”, Виетнамски общежития 

V ул. „Д-р Селименски”, ул. „Н. Корчев”, ул. „В. Христов”, ул. „Р. Княгиня”, ул. „Кап. Г. Георгиев”,  

 ул. „Горски пътник”, ул. „Деница” 

V ул. „Пробуда” 
 

2. Деца, завършили ПГ в ОУ „Отец Паисий“ гр. Варна – 20т.  

3. Други деца от семейството обучаващи се в училището – 20т. 

4. Дете с двама починали родители – 20т.  

5. Дете с трайни увреждания над 50 %  – 10т.  

6.  Близост до местоработата на един от родителите – 10т.  
 

       Критериите се прилагат при наличие на повече кандидати от определените за прием в I клас места. 
 

ПРИЕМЪТ  ЗА  ПЪРВИ КЛАС за учебната 2017/2018 година ЩЕ  СЕ  ИЗВЪРШВА 

ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ   ПРИ  СЛЕДНИЯ  ГРАФИК: 

№ Етап Срок 

1 Регистрация в електронна платформа на родител и прием на 

заявления 

 29.05.2017г. –  31.05.2017г. 

            08:30 – 16:30 ч. 

2 Обявяване на списъци с класирани ученици 05.06.2017г. – 17:00 ч. 

3 Записване на класираните ученици – с необходими документи 06.06.2017г. – 07.06.2017г. 

4 Обявяване на свободни места 08.06.2017г. – 17:30 ч. 

5 Попълване на свободни места 09.06.2017г. – 12.06.2017г. – до 12:30 ч. 

6 Обявяване на останали свободни места 12.06.2017г. – до 17:30 ч. 

7 Попълване на останалите свободни места До 15.09.2017г. 

Забележка: При невъзможност на родител да се регистрира в електронната система в домашни условия, 

може да направи това в училището, където ще има осигурен достъп. 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА  ЗАПИСВАНЕ: 
1. Удостоверение за раждане на детето – копие и оригинал /за сравнение/ 

2. Удостоверение за завършена ПГ/ ДГ – оригинал 

3. Документ за постоянен или настоящ адрес на родител 

4. Други документи, доказващи наличие на предимство при приема 

 
                                                          СИЛВИЯ  ГРИГОРОВА 

                                                                                              Директор на ОУ „Отец Паисий“ -  гр. Варна 


