
Утвърждавам!

Йордан Йорданов

             Кмет на Община Добрич

Приложение № 1

Дейност Срок, дата Отговорник

1. Изпращане до училищата на списък с имена и 

адреси на деца, подлежащи на задължително 

обучение в първи клас.

 31.01. 2023 г.
Главен експерт „Училищно 

образование“

2. Утвърждаване на училищния план за прием в 

първи клас със заповед на директора след 

становище на обществения съвет

 30.03.2023 г. Директор на училище

3. Изпращане на информация до началника на 

РУО и до кмета на Община Добрич с приложено 

заверено копие на заповедта на директора за 

утвърдения училищен план за прием на ученици в 

първи клас.

10.04.2023 г. Директор на училище

4. Изпращане до зам.-кмет "Хуманитарни 

дейности" на Община Добрич  на списък с 

имената на децата, които при обхождане на 

прилежащия район не са открити на настоящия си 

адрес.

28.04.2023 г. Директор на училище

5. Приемане на заявления на кандидати за прием в 

първи клас.
1-26.05.2023 г.

6. Обявяване на списъците с класираните ученици 

на първо класиране
 1.06.2023 г.

7. Записване на класираните деца в първи клас 2-8.06.2023 г.

8. Обявяване на свободните места след първо 

класиране
9.06.2023 г.

Училищна комисия, 

назначена със заповед на 

директора на училището

9. Изпращане до зам.-кмет "Хуманитарни 

дейности" на Община Добрич на информация за 

записани деца и за свободните места след първо 

класиране

9.06.2023 г. Директор на училище

към I.6. от Правила за прием в първи клас в Община Добрич

Първо класиране

Училищна комисия, 

назначена със заповед на 

директора на училището

Второ класиране

Г Р А Ф И К

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища

в Община град Добрич за учебната 2023-2024 година



Дейност Срок, дата Отговорник

10. Приемане на заявления за участие във второ 

класиране
12-16.06.2023 г.

Училищна комисия, 

назначена със заповед на 

директора на училището

11. Обявяване на списъците с класираните 

ученици на второ класиране
19.06.2023 г.

12. Записване на класираните деца на второ 

класиране в първи клас
20-22.06.2023 г.

13. Обявяване на свободните места след второ 

класиране
23.06.2023 г.

14. Изпращане до зам.-кмет "Хуманитарни 

дейности" на Община Добрич на списък на децата, 

които са записани в първи клас след първо и второ 

класиране.

7.07.2023 г. Директор на училище

15. Попълване на свободните места след второ 

класиране
14.09.2023 г.

Училищна комисия по 

прием на ученици

Съгласувано с:

Д-р Емилия Баева Дияна Борисова

Заместник - кмет Директор на Дирекция

„Хуманитарни дейности“ „Хуманитарни дейности“

Изготвил: Марияна Симеонова, главен експерт „Училищно образование“

Трето класиране


