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Условия и ред за прием на ученици в Частно средно училище 

„ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ” , обучавани без заплащане 

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” обявява следните условия и ред за прием 

на ученици без заплащане:  

1. УСЛОВИЯ 

За обучение без заплащане на учебна такса за включване в Допълнителната 

програма свързана с интензивно изучаване на чужди езици могат да 

кандидатстват всички деца и ученици, като с приоритет се приемат тези, 

които отговарят на едно или повече от посочените условия: 

- по социални причини: деца от семейства с починал/и родител/и;  

- даровити деца или деца с отлични резултати; 

- деца, чиито братя или сестри учат в училището; 

 - деца със специални образователни потребности. 

2. РЕД ЗА ПРИЕМ 

 Право на включване в системата на държавно субсидиране за 

обучение в задължителния учебен план имат всички деца и ученици, 

считано от учебната година следваща календарната година, в която 

детето/ученикът е приет в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“.  

 За безплатно обучение в Допълнителната програма свързана с 

интензивно изучаване на чужди езици се приемат ученици с писмено 

подадена молба/заявление от родител/настойник на детето, като 

техния брой не може да бъде по-малък от 20 на сто от общия брой на 

учениците, включени в системата на държавно субсидиране;  

 Заявления за безплатно обучение в Допълнителната програма, 

свързана с интензивно изучаване на чужди езици се подават най-късно 

до 15 септември на текущата календарна година и важат от 1 януари 

на следващата календарна година. Родителите/настойниците 

предоставят допълнителни документи, удостоверяващи 

обстоятелствата, даващи приоритет за прием за обучение без 
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заплащане на учебна такса за включване в Допълнителната програма 

свързана с интензивно изучаване на чужди езици;  

 Заявлението се разглежда от комисия в състав: директор, зам.-

директор по учебната дейност и психолог до 30 септември. Комисията 

има право да поиска допълнителни документи удостоверяващи 

декларирания статут на детето; 

След 30 септември се обявяват бройките за държавен прием без учебна такса 

към текущата учебна година. Информацията се обявява на сайта на ЧСУ 

„Евлоги и Христо Георгиеви“.  

 Настоящите условия за ред и прием на ученици са приети на основание 

чл.10, ал.4 от ЗПУО и на чл. 123 от Наредба за финансиране на институциите 

в предучилищното и училищното образование, както и на решение на ПС и 

са неразделна част от Правилника за дейността на ЧСУ „Евлоги и Христо 

Георгиеви“. 

През учебната 2022/2023 г. в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ се 

предвижда обучението на 38 деца без учебна такса. Разходите по техните 

учебни такси се поемат от държавно делегирано финансиране за 

съответната учебна година. Броят на децата подлежи на коригиране при 

промяна на броя обучавани ученици в ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ за 

същата учебна  година.   

  


