
 

  

№ Задължителна информация Образователни услуги 

1 Наименование на 

административната услуга  
Преместване на ученици в V клас  

2 Правно основание за 

предоставянето на 

административната 

услуга/издаването на 

индивидуалния административен 

акт. 

Закон за предучилищното и училищното 

образование - чл. 142, чл. 147, чл. 148 

Наредба № 10 за организация на дейностите в 

училищното образование - чл. 40а, чл. 41, чл. 

42, чл. 43, чл. 44, чл. 44а, чл. 45, чл. 46, чл. 47. 

3 Орган, който предоставя 

административната услуга/издава 

индивидуалния административен 

акт.  

Директор на училището  

4 Процедура по предоставяне на 

административната 

услуга/издаване на 

индивидуалния административен 

акт, изисквания и необходими 

документи. 

За преместване на ученици в пети клас могат 

да подадат заявления за преместване ученици, 

завършили успешно четвърти клас. 

Родителите/настойниците подават писмено 

заявление до директора на училището по 

образец, изготвен от училището 

(https://www.ekzarhantim1.com/priem/peti-klas) 

Преместването на ученици в пети клас в 

съответното училище се осъществява от 

училищна комисия, определена от директора 

на училището.   

Училищната комисията съобразно 

спецификите на образователния процес  

разработва критерии за преместване в V клас, 

в случай че постъпилите заявления са повече от 

свободните места, като времето на подаване на 

заявлението не е критерий. 

Директорът утвърждава списъците на 

приетите ученици по паралелки в срок до 

началото на учебната година. 

5 Начини на заявяване на услугата. Заявление за преместване в V клас по образец 

може да бъде изтеглено от интернет 

страницата на училището 

(https://www.ekzarhantim1.com/priem/peti-klas), 

както и да бъде получено на място и коректно 

попълнено с точно вписани данни се подава на 

място в училището лично от 

родителите/настойниците на детето. 

6 Информация за предоставяне на 

услугата по електронен път: ниво 

на предоставяне на услугата и 

интернет адрес, на който се 

предоставя 

Не се предоставя по електронен път 

https://www.ekzarhantim1.com/priem/peti-klas
https://www.ekzarhantim1.com/priem/peti-klas


 

7 Срок на действие на 

документа/индивидуалния 

административен акт. 

За съответната учебна година  

8 Такси или цени Не се дължат такси 

9 Орган, осъществяващ контрол 

върху дейността на органа по 

предоставянето на услугата. 

Регионално управление на образованието 

Министерство на образованието и науката  

10 Ред, включително срокове за 

обжалване на действията на 

органа по предоставянето на 

услугата. 

Отказът за записване се обжалва по реда на 

АПК  

11 Електронен адрес за предложения 

във връзка с услугата. 

school@ekzarhantim1.com 

/електронен адрес на институцията/ 

12 Начини на получаване на 

резултата от услугата. 

Лично от родителите/настойниците на детето 

или чрез публикувани на електронната 

страница на училището списъци на приетите 

ученици по паралелки 

(https://www.ekzarhantim1.com/priem/peti-klas) 
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