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ЗАПОВЕД 

№ 355/20.03.2020 г. 

 

          На основание 258 и 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка 

с чл. 41, чл. 42 и чл. 44 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование, Решение на ПС от заседание с Протокол № 7/11.03.2020 г., становище на Обществения 

съвет към училището от заседание с Протокол № 4/12.03.2020 г. и при спазване на разпоредбите, 

посочени в стандарта за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските 

градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 

05.09.2017 г., обн. ДВ. бр.81 от 10.10.2017 г., 

 

I. УТВЪРЖДАВАМ: 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ  за учебната 2020/2021 г., както следва: 

 

1. Брой на паралелките в първи клас – 2 (две) 

2. Брой на местата в паралелките в I клас – 44 (четиридесет и четири)  

          3. Промяна в броя на паралелките: няма 

          4. Свободни места в паралелките до утвърдения училищен план-прием (20.03.2020 г.) 

 

Начален етап Прогимназиален етап Гимназиален етап 

Клас Брой 

свободни 

места 

Клас Брой 

свободни 

места 

Клас Брой 

свободни 

места 

Iа клас  1 Vа клас  2 VIII клас  

(профил „Хуманитарни науки“)  

0 

Iб клас  2 Vб клас 2 IX клас  

(профил „Хуманитарни науки“)  

12 

IIа клас  1 VIа клас  6 X клас  

(профил „Хуманитарни науки“) 

5 

IIб клас  1 VIб клас  2 XI клас  

(профил „Технологичен")  

8 

IIIа клас  0 VIIа клас  6 XII клас  

(профил „Технологичен")  

7 

IIIб клас  0 

 

VIIб клас  7   

IVа клас  0 

 

    

IVб клас  0 

 

    

 

     

 



 

 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден: 

 

- Целодневна организация на учебния ден се предвижда за учениците в I, II, III и  IV клас. 

- Групите на целодневна организация на учебния ден се формират при условия и ред, определени с 

Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г., обн. ДВ. бр.81 от 

10.10.2017 г., и съобразно с броя на подадените заявления на родителите до 01.09.2020 г. 

- Училищният план-прием е определен въз основа на анализ на броя на учениците в населените 

мяста в община Две могили и съобразно информационната система и стратегията на общината. 

 

         Настоящата Заповед за утвърдения училищен план-прием за учебната 2020/2021 г. да се  публикува 

на интернет страницата на училището от И. Бандьов – ст. учител по ИТ и информатика.  

 

          С настоящата заповед да се запознаят всички заинтересовани лица. 

          Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Янка Николова – зам. директор. 

 

 

 

ЕЛКА МАРИНОВА 

Директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”  

гр. Две могили, обл. Русе 

 

 

 

 

 

 

 


