
 

1 Наименование на 

административната услуга  
Приемане на ученици в  V клас по училищен прием 

в неспециализираните училища  

2 Правно основание за 

предоставянето на 

административната 

услуга/издаването на 

индивидуалния административен 

акт. 

Закон за предучилищното и училищното 

образование - чл. 142, ал. 2, чл. 147, чл. 148, чл. 149 

3 Орган, който предоставя 

административната услуга/издава 

индивидуалния административен 

акт.  

Директор на училището  

4 Процедура по предоставяне на 

административната услуга/издаване 

на индивидуалния административен 

акт, изисквания и необходими 

документи. 

За приемане на ученици в пети клас могат да 

кандидатстват ученици, завършили успешно 

четвърти клас. Родителите/настойниците подават 

писмено заявление до директора на избраното 

училище, което осъществява прием в пети клас по 

образец изготвен от училището. 

Приемането на ученици в пети клас в съответното 

училище се осъществява от училищна комисия, 

определена от директора на училището.   

Училищната комисията съобразно спецификите на 

образователния процес  разработва критерии за 

прием в V клас, в случай че постъпилите заявления 

са повече от свободните места, като времето на 

подаване на заявлението не е критерий. 

Директорът утвърждава списъците на приетите 

ученици по паралелки в срок до началото на 

учебната година. 

5 Начини на заявяване на услугата. Лично или чрез пълномощник, на място в СУ „Отец 

Паисий“ гр. Самоков 

6 Информация за предоставяне на 

услугата по електронен път: ниво на 

предоставяне на услугата и 

интернет адрес, на който се 

предоставя. 

Не се предоставя по електронен път 

7 Срок на действие на 

документа/индивидуалния 

административен акт. 

За съответната учебна година  

8 Такси или цени Не се дължат такси 

9 Орган, осъществяващ контрол 

върху дейността на органа по 

предоставянето на услугата. 

Регионално управление на образованието 

Министерство на образованието и науката  

10 Ред, включително срокове за 

обжалване на действията на органа 

по предоставянето на услугата. 

Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК  

11 Електронен адрес за предложения 

във връзка с услугата. 

su_samokov@abv.bg 

12 Начини на получаване на резултата 

от услугата. 

Лично или чрез пълномощник, на място в СУ „Отец 

Паисий“ гр. Самоков 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

 
                            град Самоков /2000/, ул. „Булаир” № 2, тел./ директор 0884063753/0893615096,  

         деловодство  0884965483, счетоводство 0884063724, e-mail: su_samokov@abv.bg 

Вх. № УВД 26 - ............./.................2020 г.                                                         

                                 Заявление за записване 
от 

……………………...................................................................................................................................., 

/родител, име, презиме и фамилия / 

родител на: ................................................................................................................................................. 

       / ученик, име, презиме, фамилия / 

ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧЕНИКА НА РОДИТЕЛ 

Дата на раждане  Не се изисква 

ЕГН   

Адрес  

 

 

Личен лекар 

/име/ телефон/ 

 Не се изискава 

Местораждане  Не се изискава 

Телефон   

Госпожо Директор, 

Желая синът/дъщеря ми да бъде записан/а в V  клас на СУ „ Отец Паисий” град Самоков през 

учебната 2020/2021 г.  

Посочете с отметка вашите предпочитания за предметите, които да се изучават, като 

разширена подготовка в избираемите учебни часове: 

□ Български език и литература 

□ Английски език  

□ Математика 

□ Информационни технологии 

□ История и цивилизация 

□ География и икономика 

□ Човекът и природата 

□ Музика 

□ Технологии и предприемачество 

□ Изобразително изкуство 

□ Физическо възпитание и спорт                               

 

Посочете с отметка вашите предпочитания за предметите, които да се изучават, като 

допълнителна подготовка във факултативните учебни часове: 

□ Хореография  

□ Предприемачество 

□ Здравна и екологична култура 

□ Гражданско и интеркултурно 

образование  

 

□ Религия 

□ Приложни и изящни изкуства 

□ Тенис на маса 

 

Посочете с отметка вашите предпочитания за спортни дейности: 

□ Футбол 

□ Баскетбол  

□ Волейбол 

□ Плуване 

□ Лека атлетика 

□ Шахмат 

 Посочете с отметка Вашият избор за обучение на детето Ви в целодневна организация 

на учебния ден (ЦДО) 

 □ Да се обучава в ЦДО          □ Да не се обучава в ЦДО 

Прилагам:  Удостоверение за завършен начален етап /оригинал/. 

 

Дата: .................... 2020 г.                                               Подпис на родителя: ........................... 

 

 Подпис на длъжностното лице.................................. 



 

 

 

 
                             град Самоков /2000/, ул. „Булаир” № 2, тел./ директор 0884063753/0893615096,  

               деловодство  0884965483, счетоводство 0884063724, e-mail: su_samokov@abv.bg 

До Директора                                                                            

на СУ „Отец Паисий” – гр. Самоков                        Вх.№..................../....................... 

 

                                                              ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Долуподписаният/ната 

..................................................................................................................................................................... 

/име, презиме и фамилия на родителя на малолетния ученик (6 - 14 г.)/   

Родител на  

..................................................................................................................................................................... 

/име, презиме и фамилия на ученика/                                                     

ДЕКЛАРИРАМ, 

че давам съгласието си на СУ „Отец Паисий” гр. Самоков и на Регионално управление 

на образованието София-регион, в качеството им на администратори на лични данни да 

съхраняват и обработват личните ми данни и тези на детето ми за периода на обучението му в 

училището на основание чл. 6 от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на 

съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физически лица във връзка с обработването на 

лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директира 

95/46/ЕО, и Закона за защита на личните данни. 

Запознат/а съм с: 

- целта и средствата на обработка от администратора на личните ми данни (имена, ЕГН, 

адрес, телефон и дата на раждане, № в клас за съответна учебна година, отъствия от учебни 

занятия, населено място и местораждане, име и телефон на личен лекар, резултати от 

състезания, конкурси и олимпиади, санкции, награди, снимки и видео, свързани с 

образователната дейност в училището); 

- доброволния характер на предоставянето на данните на ученика;  

- правото на достъп и на коригиране на събраните данни. 

 Давам съгласието си/не давам съгласието си:  
                             /подчертайте верния текст / 

 Да бъдат публикувани следните данни: резултати от състезания, конкурси и олимпиади, 

награди, снимки и видео, за целите на образователните дейности в СУ „Отец Паисий” – гр. 

Самоков. 

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми 

данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

 

 

Дата  ......................                                                                          ДЕКЛАРАТОР: .......................  

гр. .........................                                                                                    


