
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 

гр. Червен бряг,  ул. „Отец Паисий” № 37-39; тел. 06 59 /9 20-29 

е-mail: ou_smirnenski2@abv.bg 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД – 16 – 159 / 25.03.2019 г. 

              

 На основание чл. 259, ал.1, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във 

връзка с чл.44, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията и дейностите в училищното 

образование и чл. 19, ал. 1 ал. 2, т. 5 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и получено становище 

на обществения съвет /Протокол № 3 от заседание, проведено на 14 март 2019 г./.  

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН – ПРИЕМ 

В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА, както следва: 

 

 1. За учебната 2019/2020 година да се осъществи прием на ученици в Пети клас: 

 1.1. брой паралелки -  три паралелки; 

 1.2. брой места в паралелките – от 18 до 26. 

 2. Промяна в броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях – няма. 

 3. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – Пети и Шести 

клас. 

 

 Приемът в Пети клас да се осъществи съгласно разпоредбите на Наредба № 10 от 

01.09.2016 г. за организацията и дейностите в училищното образование /обн. - ДВ, бр. 73 от 

16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр.12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и 

доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г. ; изм. и доп., 

бр. 48 от 08.06.2018 г., в сила от 08.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 05.10.2018 г./ и Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

/обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и 

доп. - ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г./.  

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и  

изпълнение. 

 Копие от настоящата заповед да бъде поставена на видно място на информационното табло на 

входа на Основно училище „Христо Смирненски” – гр. Червен бряг и да бъде публикувана в сайта 

на училището. 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Миглена Първанова, заместник-директор 

по учебната дейност.                   

         

 

СВЕТОЗАР  МИЛЧЕВ 

Директор на ОУ „Христо Смирненски” 

гр. Червен бряг 
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