
РЕШЕНИЕ № 11 
31.01.2019 год. 

 
Приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на 

територията на община Габрово 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т.3 от ЗМСМА и чл. 
43, ал. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в 
училищното образование, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
I. Приема Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на 

територията на община Габрово, която се прилага в съответствие с процедурите, 
разписани в Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в 
училищното образование: 
 

1. Критерии (основен и допълнителни) за прием в първи клас в общинските 
училища в гр. Габрово и тяхната относителна тежест: 

 
№ ОСНОВЕН КРИТЕРИЙ 

Близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето 
ТОЧКИ 

1 Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 
училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в 
последните над 3 години преди подаване на заявлението, както и деца, 
чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото 
училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес. 

300 

2 Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 
училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е 
променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на 
заявлението; 

200 

3 Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на 
училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през 
последната една година преди подаване на заявлението; 

100 

4 Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия 
район на училището към деня на подаване на заявлението. 

0 

 
 
 

№ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ТОЧКИ 
1 Дете с трайни увреждания над 50 % 10 
2 Дете с един или двама починали родители 9 
3 Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в 

училището 
8 

4 Дете от семейство с повече от две деца 7 
5 Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащ район, граничещ с  

прилежащия район на училището. 
6 

 
 

 
 



2. Обхват на районите на училищата за прием в първи клас в община 
Габрово, съгласно Приложение № 1. 

 
II. Отменя Решение № 17/23.02.2017 г. на Общински съвет Габрово за приемане 

на първо четене на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските 
училища на територията на община Габрово. 
 
Приложение съгласно текста. 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 

 
 
 
 


