
ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  ”СТЕФАН  КАРАДЖА” 

гр. Варна, ул. “Братя  Бъкстон ” №11, тел/факс.: 052/635967, 

052/613759,  e-mail: school@stefankaradja.com, http:// 

stefankaradja.com / 
  

  

  

З А П О В Е Д 

РД-09- 1173    /  29 . 06.2021г. 

 

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

образование , чл.104, ал.2 от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за организация 

на дейностите в училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 3 от Наредба № 15 от 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти  

 

     О Б Я В Я В А М: 

 

1. Свободни места за ученици за учебната 2021/2022г. в ОУ „Стефан Караджа“-

Варна. 

Клас  Брой места 

II 

клас 

2  

III 

клас 

0 

IV 

клас 

0 

V 

клас 

12 

VI  

клас 

0 

VII 

клас 

8  

 

2. Приемът е по документи. При постъпване на повече заявления от обявените 

свободни места, ще се съблюдават следните критериите. 

№  Критерии за записване Брой точки  

1.  
Постоянен адрес в района на училището/Настоящ 

адрес в района на училището.  

20 т.   

2.  
Брат/сестра, които са ученици  в желаното училище  

20 т.   
  



3. 
Документи, удостоверяващи класирания на ученика 

на олимпиади, състезания, конкурси и други  
20 т. 

4.  

4.1  
Оценка от учебния предмет български език и 

литература   
Брой точки - равен 

на оценката  

4.2  Оценка от учебния предмет математика  
Брой точки - равен 

на оценката  

5. Дете на родител работещ в района на училището 
10 т. 

 

Когато в класирането има ученици с равен и резултати и броя надвишава, броят 

на обявените места, те се подреждат в низходящ ред по сбора на оценките от 

учебните предмети за завършения клас. 

3. Необходими документи: Заявление по образец, оригинал на удостоверението за 

завършен начален етап / за ученици 5 клас /, декларация за лични данни, 

сертификати и грамоти от участия в конкурси и състезания според критериите 

/при наличие на такива/ 

4. Документи се приемат по график определен със заповед на директора на ОУ 

“Стефан Караджа“-Варна, в деловодството от 08:30 до 16.30 ч. до 23.07.2021 г. 

 

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Юлияна Кръстева-ЗДУД.  
    

 

 

 

      Ирена Митева         X 

               Директор ОУ „Стефан Караджа“-Варна  

 


