
 

                                        СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” - ГР. КОЗЛОДУЙ 

обл. Враца, Община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. «Аспарух» №5, тел. О973 / 8 08 71 

E-mail: hr.botev.46@abv.bg, www.su-hrbotev.com 

 

ЗАПОВЕД 
 

№ 1374 

Козлодуй, 20.03.2020г 

 

На основание чл.258 ал.1 и чл.259 ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл.44 ал.1  от  Наредба № 

10 от 01.09.2016г за организацията на дейностите в училищното образование и след обсъждане и 

съгласуване с Обществения съвет, педагогическата колегия, Ученическия парламент  и 

Училищното настоятелство при СУ „Христо Ботев“ град Козлодуй 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

I.УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ  ЗА УЧЕБНА 2020/2021г КАКТО СЛЕДВА: 

 

 План-прием в първи клас: 

 Брой паралелки-2 две 

 Брой места в паралелките –по 22 за всяка паралелка/ общо 44 места/ 

 Във връзка с чл.61 ал.4 т.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование броят на записаните ученици в паралелките 

ще  се завиши с по двама за всяка от тях при наличие на кандидати за прием. 

 

 План-прием в пети  клас: 

 Брой паралелки-2  две 

 Брой места в паралелките –по 26 за всяка паралелка/общо 52 места/ 

 Във връзка с чл.61 ал.4 т.3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование броят на записаните ученици в паралелките 

ще  се завиши с по трима  за всяка от тях при наличие на кандидати за прием. 

 

 Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден-всички паралелки 

от начален етап на обучение-1,2,3,4 клас. 

 
II. Дейностите по приема на учениците в първи и пети клас се осъществява от комисия по  

изпълнение на училищния план-прием, назначена с моя заповед № 1374-1/20.03.2020г 

 

III. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Верка Игнатиева Петкова-ЗДУД 

 

IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на председателя на комисията по изпълнение на 

училищния план-прием и да бъде публикувана на електронната страница на училището. 

 

V. Копие от заповедта да бъде представена на началника на РУО Враца и кмета на община 

Козлодуй в срок до 30 април 2020 г. 

    

31.3.2020 г.

X  

Николинка Тодорова

Директор

Подписано от: NIKOLINKA  GEORGIEVA  TODOROVA                           
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