
ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ 



УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

АКО  ЖЕЛАЕТЕ :

КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ  ЗА   ВАШИТЕ ДЕЦА,

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА  РАЗВИТИЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ 

ИНТЕРЕСИ И ТВОРЧЕСКИТЕ  ИМ  СПОСОБНОСТИ,

ДА  СИ СПЕСТИТЕ ТРЕВОГИТЕ ЗА ТЯХНАТА СИГУРНОСТ,

СВОБОДНО ВРЕМЕ И ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

ЗАПОВЯДАЙТЕ  ПРИ  НАС !



УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С:

❖ БИБЛИОТЕКА - ИГРОТЕКА

❖ ЗДРАВЕН КАБИНЕТ

❖ ЦЕЛОДНЕВНА ОХРАНА

❖ УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ  

❖ ДВЕ КОМПЮТЪРНИ ЗАЛИ

❖ РЕСУРСЕН КАБИНЕТ

❖ ЛОГОПЕД

❖ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

❖ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

❖ БЕЗЖИЧЕН ИНТЕРНЕТ

СЪЩЕСТВУВАТ УТВЪРДЕНИ ТРАДИЦИИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ, УЧИЛИЩА СРЕД ПРИРОДАТА, ПЛЕНЕРИ, УЧАСТИЯ В ОБЩИНСКИ 

, НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ , ПРОЕКТИ И ФЕСТИВАЛИ,  ДОНЕСЛИ МНОГО ОТЛИЧИЯ НА  УЧЕНИЦИ 



ЗА УЧЕБНАТА 2023—2024 ГОДИНА 

ПРЕДЛАГАМЕ ПРИЕМ  НА ПЪРВИ КЛАС СЪС 

СЛЕДНИТЕ 

ИЗБИРАЕМИ  УЧЕБНИ ЧАСОВЕ :                                        

❖МАТЕМАТИКА / ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ   

❖ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА   

❖ ХОРЕОГРАФИЯ

❖ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

❖ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО



➢ Станка Мазнева

➢ Милена Петкова

➢ Бистра Кръстева

➢ Николина Филипова

➢ Дочка Германова

➢ Пламена Атанасова

➢ Николай Парушев

➢ Стоян  Евтимов



Бистра Кръстева

Старши учител в начален етап 

на основното образование (I – IV клас)

Педагогически стаж : 36 г.

Образование: ПУ „ Паисий Хилендарски“, 

гр. Пловдив

Образователно-квалификационна 

степен: Магистър

Специалност: Начална училищна 

педагогика

Професионална квалификация: Начален 

учител

Професионално-квалификационна 

степен: трета

Пламена Атанасова

Старши учител в начален етап 

на основното образование (I – IV клас)

Педагогически стаж : 14 г.

Образование: Университет „ Проф. Д-р Асен 

Златаров“, гр. Бургас

Образователно-квалификационна степен: 

Магистър

Специалност: Предучилищна и начална училищна 

педагогика

Професионална квалификация: Начален учител

Професионално-квалификационна степен: 

четвърта

Допълнителна специализация : „ Управление на 

образованието в детската градина и началното 

училище



Милена Петкова

Старши учител в начален етап 

на основното образование (I – IV клас)

Педагогически стаж : 30 г.

Образование: ВТУ „ Св.Св. Кирил и 

Методий“, гр. Велико Търново

Образователно-квалификационна 

степен: Магистър

Специалност: Начална училищна 

педагогика

Професионална квалификация: Начален 

учител

Професионално-квалификационна 

степен: втора

Допълнителна професионална 

квалификация: Учител по Информатика 

и ИТ

Дочка Германова

Старши учител в начален етап 

на основното образование (I – IV клас)

Педагогически стаж : 17 г.

Образование: ПУ „ Паисий 

Хилендарски“, гр. Прловдив

Образователно-квалификационна 

степен: Бакалавър

Специалност: Начална училищна 

педагогика

Професионална квалификация: 

Начален учител

Професионално-квалификационна 

степен: четвърта

Допълнителна професионална 

квалификация: Учител по ФВС – 1-12 

клас



Станка Мазнева

Старши учител в начален етап 

на основното образование (I – IV клас)

Педагогически стаж : 32 г.

Образование: Бургаски Свободен 

Университет

Образователно-квалификационна 

степен: Магистър

Специалност: Предучилищна и Начална 

училищна педагогика

Професионална квалификация: 

магистър- педагог

Професионално-квалификационна 

степен: втора

Допълнителна професионална 

квалификация: Начална педагогика с 

английски език

Николина Филипова

Старши учител в начален етап 

на основното образование (I – IV клас)

Педагогически стаж : 35 г.

Образование: ПУ „ Паисий 

Хилендарски“, гр. Пловдив

Образователно-квалификационна 

степен: Магистър

Специалност: Начална училищна 

педагогика

Професионална квалификация: 

Начален учител

Професионално-квалификационна 

степен: втора

Допълнителна професионална 

квалификация: Изобразително изкуство





http://www.uburgas.org/index.php?controller=FrontAccounts&action=register
http://www.uburgas.org/index.php?controller=FrontAccounts&action=register




№ Дейност Място Период

1. Подаване на Заявления 

за постъпване в учебните 

заведения.

Електронната система 

или като попълнят 

Заявление по образец в  

училище

От 11.05.2023г. -

8:00 ч.

до 22.05.2023г.

- 18:00 ч.

2. Обявяване на 

резултатите с приетите 

деца от първо класиране

Електронната страницата 

на община Бургас за 

прием – индивидуално 

или на видно място в 

съответното учебно 

заведение

на 02.06.2023г.



№ Дейност Място Период

3. Записване: Родителите на 

приетите деца писмено 

декларират желанието си детето 

им да бъде записано

ОУ „ Св. Климент Охридски“

от 8:00 до 18:00 ч.

в периода  05.06.2023 г. до 

12.06.2023 г.

4. Свободните места след първо 

класиране се обявяват на

ОУ „ Св. Климент Охридски“ 16.06.2023 г.

5. Родителите на неприетите деца 

могат да променят реда на 

желанията си при второ 

класиране

Електронната система или 

като попълнят Заявление по 

образец в 1 учебно заведение

от 19.06.2023г.

до 23.06.2023г.

от 8:00 до 18:00 ч.



6. Обявяване на резултатите 

с приетите деца от второ 

класиране

Ел. страницата на общ. Бургас за 

прием – индивидуално или на 

видно място в съответното  

учебно заведение

на 28.06.2023г.

7. Записване на приетите 

деца от второ класиране

В ОУ „ Свети

Климент Охридски“

от 30.06.2023г.

до 06.07.2023г.

от 8:00 до 18:00 ч.

8. Обявяване на останалите 

свободни места след второ 

класиране

Електронната

страница за прием и на видно 

място в съответното учебно 

заведение

на 

07.07.2023г.



Основни критерии: Точки:

Група 1: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее над 3 г. на посочен

адрес, в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на

подаване на заявлението за прием
300 т.

Група 2: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което  живее между 1 и 3 г. на 

посочен адрес, в съответния прилежащ район към училището, считано към

датата на подаване на заявлението за прием
200 т.

Група 3: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее  под 1г., на посочен 

адрес в съответния прилежащ район към училището, считано към датата на 

подаване на заявлението за прием
100 т.

Група 4: Дете с постоянен (или настоящ) адрес, който е извън съответния 

прилежащ район към училището, считано към датата на подаване на 

заявлението за прием
1 т.



ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ОСНОВНИТЕ КРИТЕРИИ

1. Деца, чиито брат или сестра до 12 г. възраст (към датата на

подаване на заявлението) са ученици в избраното училище, се

разпределят в Група 1, независимо от постоянния /настоящия им

адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 допълнителни

точки.

2. Осиновени деца или деца от приемни семейства могат да бъдат

разпределени в една от групите както по постоянен /настоящ адрес

на детето, така и на осиновителя или приемния родител (което е по-

благоприятно). За всички останали деца се използва само адреса на

детето.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ

1. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище 18 т.

2. Дете с трайни увреждания над 50 % 16 т.

3. Дете с един или двама починали родители 14 т.

4. Дете, чийто брат или сестра над 12- годишна възраст (към

датата на подаване на заявлението) са ученици в избраното 

училище

12 т.

5. Дете от многодетно семейство (с три или повече деца) 10 т.

6. Дете със СОП
1 т.

7. Дете-близнак 1 т.



Критерии на база избор на училище: 

► за първо желано училище – 8 точки;

► за второ желано училище - 7 точки;

► за трето желано училище - 6 точки;

► за четвърто желано училище - 6 точки;

► за пето желано училище - 6 точки

При попълване на електронния формуляр е желателно, родителите да 

посочат 

минимум  ТРИ  различни учебни заведения. 



➢ Сумата на точки от всички критерии се използва за база за

изчисление на пълния брой точки за всяко избрано училище. Ако след

прилагане на критерии за класиране броят на децата, получили

равен брой точки, надвишава броя на местата в съответното

училище, децата се класират по реда на регистрация в

електронната система.

➢ Всяко едно от избраните желания носи допълнителен брой точки към

общия брой на детето за класирането му в съответното училище.

Общият брой точки, използван при класирането на детето, е
различен за всяко едно от учебно заведение.



ВАЖНО!!!

При попълване на данните в ел. формуляр, се посочват само тези, които се отнасят

до детето, което ще участва в приема. В случай, че за детето, което участва в

приема, не се отнася нито един от посочените критерии, не отбелязвайте нищо.

Допълнителните критерии добавят определен брой точки към кандидатурата на

съответното дете. Наличието на обстоятелствата, отговарящи на посочените

критерии, трябва да бъдат удостоверени със съответните документи.

В случай че такива документи не бъдат предоставени в учебното заведение в срока

на записването, такова ще бъде отказано на класираното дете.



Община Бургас http://www.burgas.bg/

ОУ”Св.Климент Охридски” http://www.ohridski-burgas.org/

e-mail: 200210@edu.mon.bg

Facebook: ОУ”Свети Климент Охридски” гр.Бургас

http://www.burgas.bg/
http://www.ohridski-burgas.org/
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