
ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” 
гр. Лом - 3601, обл. Монтана, ул. “Софийска” 56, тел.: 0971/66548, 

e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg 

График на дейностите за изпълнението на утвърдения прием: 
 

№ Период Дейност Отговорно лице 

1. От 21.04.2021 г. до 

31.05.2021 г. 

Прием на заявление по 

образец и всички други 

необходими документи, 

свързани с приема на децата. 

Комисията за изпълнение 

на училищния план-прием 

2. До 04.06.2021 г. Предоставяне на директора 

на списъците с класираните 

ученици. 

Председател на комисията 

за изпълнение на 

училищния план-прием 

3. До 04.06.2021 г. Обявяване на списъците с 

класираните ученици на 

видно място в училището. 

Директор 

4. От 07.06.2021 г. до 

30.06.2021 г. 

Записване на класираните 

ученици. Записването става 

само с оригиналите на 

удостоверението               на 

завършена     подготвителна 

група. 

Директор 

5. До 06.07.2021 г. Обявяване на свободни места 

след първо класиране. (за 

свободни се считат местата, 

необходими за достигане на 

минималния брой ученици в 

паралелка, обявен от 

училището) 

Комисията                    за 

изпълнение на училищния 

план-прием 
 

6. До 14.09.2021 г. Попълване на свободните 

места. 

Комисията за изпълнение на 

училищния план-прием 

7. До 14.09.2021 г. Утвърждаване на списъците на 

приетите ученици по 

паралелки. 

Директор 

8. До 14.09.2021 г. Изпращане на сведение за 

записаните в I клас до община 

Лом. 

Директор 

 

Необходими документи, свързани с приема на децата и учениците: 

1. Попълнено заявление за участие в прием по образец; 

2. Лична карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за 

удостоверяване при поискване. 

Необходими документи, при записване на децата и учениците: 

1. Попълнено заявление за записване по образец; 

2. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование в 

оригинал (за децата, кандидатстващи за прием в първи клас); 

3. Декларация, че детето не е посещавало група за задължително предучилищно 

образование (за децата, кандидатстващи за прием в първи клас, завръщащи се от 

чужбина); 

4. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование в оригинал, за 

учениците, кандидатстващи за прием в пети клас.



 


