
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 

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

е-mail: ou_smirnenski2@abv.bg 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД – 16 – 185  / 30. 03. 2022 г. 

            

  На основание чл. 259, ал.1 и чл. 143, ал.1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, във връзка с във връзка с чл. 41, ал. 1 , чл. 42, чл.44, ал.1 

от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията и дейностите в училищното 

образование, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 8 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута 

и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и получено становище на обществения съвет.  

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА, както 

следва: 

 I. Прием на ученици в Първи клас 

1. Брой паралелки -  две. 

2. Брой места в паралелките  – по 22 места в паралелка. 

 II. Прием на ученици в Пети клас 

1. Брой паралелки -  две. 

2. Брой места в паралелките  – по 26 места в паралелка. 

 III. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден 

1. Начален етап – Първи, Втори, Трети и Четвърти клас. 

2. Прогимназиален етап – една сборна група в Пети клас, при изявено желание на 

родителите. 

 Приемът на ученици в Първи 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. ДВ. 

бр.92 от 27 Октомври 2020г./ 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. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2021 г./ 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица 

определени за председатели на комисии 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, както и ще осъществявам лично.               

         

Нели Дошмановска 

Директор на ОУ „Христо Смирненски” 

гр. Червен бряг 
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