
ПЪРВО  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” гр. Търговище 
Ул. „Иван Вазов” 2, тел: 6 23 70, e-mail:hbotev@1ou-tg.com 

 

ЗАПОВЕД 

№8274-758/27.03.2023 г. 

На основание чл.259, ал.1, чл.143, ал.1 от ЗПУО, чл. 31, ал.1, т. 8  от Наредба №  15 от 

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

педагогически специалисти и във връзка с  чл. 41, ал. 1 , чл. 42, чл.44, ал.1  от Наредба №10 от 

01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование и Становище на 

Обществения съвет, протокол №5/24.03.2023 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

1. Училищен план-прием за учебната 2023/2024 година, както следва: 

1.1. Първи клас  

 брой паралелки  – 5 /пет/;  

 брой места – 110 /сто и есет/. 

1.2. Пети клас  

 брой паралелки  – 5 /пет/; 

 брой места – 130 /сто и тридесет/. 

За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап до максимален брой 

ученици, съобразно нормативната уредба. Заявления за запълване на свободните места в 

паралелките могат да се подават през учебната година. При необходимост се назначава комисия 

за разглеждане на постъпилите заявления. 

2. Класовете, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден: 

 първи клас 

 втори клас 

 трети клас 

 четвърти клас 

 пети клас 

 шести клас  

 седми клас 

Приемът на учениците за I клас да се извърши съгласно Система от правила и критерии за 

прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище, 

приета на заседание на Общински съвет Търговище с Решение №20 по протокол 

№21/29.04.2021 г. на Общински съвет Търговище. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. Да се публикува на интернет страницата на училището от Ивелина 

Якова – специалист контролни функции, въвеждане на данни . 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

         

 

          

         Румен Куюмджиев  

за директор на І ОУ „Христо Ботев” 

съгласно заповед №8167-651/31.01.2023 г. 


