
СУ “ВИЧО ГРЪНЧАРОВ”  
гр. Горна Оряховица, обл. В. Търново, ул.”Цар Освободител” №6, е-mail: souvg@abv.bg; тел.0618/ 6-04-59 

 

ЗАПОВЕД 

№РД 09-674/01.03.2022 г. 
 

На основание чл. 258 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, 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, чл. 41, ал.1, чл. 42 

и чл.44, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 год. на МОН за организацията на дейностите в 

училищното образование, във връзка с решение на Педагогически съвет /Протокол № 10/ 

23.02.2022 г./ и Становище на Обществен съвет при СУ „Вичо Грънчаров“ /Протокол № 

3/20.01.2022 г./ 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

 

1. Училищен план - прием за учебната 2022/2023 г., както следва: 

Клас/ПГ Брой 

паралелки/групи 

Брой места в 

паралелка/група 

Общ брой 

места в 

класа/група 

Организация 

на учебния 

ден 

подготвителна 

група 5-6 

годишни 

1 23 23 полудневна 

първи клас 2 22 44 целодневна 

пети клас 2 26 52 целодневна 

2. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден: 

2.1.  Начален етап – I, II, III, IV клас; 

2.2. Прогимназиален етап – V ,VI клас 

2.3. Броят на групите за целодневна организация на учебния ден се определят 

съгласно подадени заявления, при изпълнение на изискванията на Приложение №7 към чл. 

53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищно образование; 

 

НАРЕЖДАМ 

1. Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на училището, в 

срок до 20.03.2022 г. от Теодора Георгиева. 

2. Утвърденият училищен план-прием да се изнесе на информационното табло в 

училището, срок до 20.03.2022 г. 

3. За свободни да се счетат местата до максимално определения брой в паралелка. 

4. Местата се запълват до 15.09.2022 г., а при наличие на свободни места в 

паралелките – през учебната 2022-2023 година. 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалист в 

училището за сведение. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

 

Нели Атанасова  п  

директор на СУ „Вичо Грънчаров”, 

гр. Горна Оряховица 

 

mailto:souvg@abv.bg

