
Приложение № 1 към чл. 6, ал. 3 от Наредбата за прием на ученици в 

първи клас в общинските училища на територията на Столична община  

  

 

 

вх. № .............................. 

дата:  

 

ДО ДИРЕКТОРА 

НА .................................. 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за кандидатстване на дете в първи клас  

в общинско училище/общински училища на територията на Столична община 
 

 

От ...................................................................................................................................................... 
име, презиме, фамилия на родител/настойник/приемен родител 

ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане 1....................................., телефон за контакт .............................,  

e-mail: .......................................... 

 

заявявам, че желая синът ми/дъщеря ми 2: 

 

............................................................................................................................................................. 
име, презиме, фамилия на детето 

 

ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане 3 ........................................., 

 

да кандидатства за прием в I-ви клас в общинско училище на територията на 

Столична община за учебната 20.../20 ... година 

 

За определяне на групата по водещия критерий:  

Постоянният адрес на детето е: гр./с. ............................................., район ..............................,  

ул./ж.к./бул./кв. ................................................................................................................................ 

№ ......., бл. ......., вх. ...., ет. ......, ап. ....... 

Постоянният адрес на детето: 

☐ не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението (заявяването 

на кандидатура/кандидатури) в Системата 

☐ в прилежащия район на училището е повече от 1 година, но е променен в периода през 

последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението (заявяването на 

кандидатура/кандидатури) в Системата 

☐ в прилежащия район на училището, но е бил  променен през последната една година 

преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/кандидатури) в Системата 

☐ е извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението 

(заявяването на кандидатура/кандидатури) в Системата 

Настоящият адрес на детето е: гр./с. .........................................., район .................................,  

ул./ж.к./бул./кв. ............................................................................................................................... 

№ ......., бл. ......., вх. ...., ет. ......, ап. ....... 

                                                   
1 Датата на раждане задължително се попълва в случай, че родителят/настойникът няма ЕГН. 
2 Невярното се задрасква 
3 Датата на раждане задължително се попълва в случай, че детето няма ЕГН. 



Настоящият адрес на детето: 

☐ не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението (заявяването 

на кандидатура/кандидатури) в Системата 

☐ в прилежащия район на училището е повече от 1 година, но е променен в периода през 

последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението (заявяването на 

кандидатура/кандидатури) в Системата 

☐ в прилежащия район на училището, но е бил  променен през последната една година 

преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/кандидатури) в Системата 

☐ е извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението 

(заявяването на кандидатура/кандидатури) в Системата 

 

Заявявам, че синът ми /дъщеря ми има / няма 4 брат/сестра до 12-годишна възраст. 

Данни за брат/сестра до 12-годишна възраст: 

 

............................................................................, ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане ..............................., 
име, презиме, фамилия на брата/сестрата 

записан/а и посещаващ/а 

....................................................................................................................................................... 

наименование на училището 

 

Заявявам, че синът/дъщеря ми отговаря на следните допълнителни критерии: 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ Да/Не 

Дете с трайни увреждания - с определени 50 и над 50% вид и степен на увреждане - 6 т.   

Дете с един или двама починали родители - 6 т.   

Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището - 4 т. 
  

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище - 4 т.   

Дете от семейство с повече от две деца - 5 т.   

Деца-близнаци - 5 т.5   

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки 

по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и 

осиновено дете - 3 т. 6 

 

Постоянен адрес на осиновител/приемен родител: 

гр./с. ...................................................., район ..............................,  

ул./ж.к./бул./кв. ................................................................................................................... 

№ ......., бл. ......., вх. ...., ет. ......, ап. ....... 

   

                                                   
4 Невярното се задрасква.  В случай, че кандидатстващото дете има брат/сестра до 12-годишна възраст, се 

попълват данните за брата/сестрата 
5 Ползва се само един от допълнителните критерии – дете от семейство с повече от две деца или деца 

близнаци 
6 В случай, че детето е настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки 

по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и при осиновено дете, за определянето на групата по 

водещия критерий може да се кандидатства с постоянния или настоящ адрес на осиновителя/приемния 

родител, ако е по-благоприятен за детето. 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ Да/Не 

Постоянният адрес 7:  

- не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението 

(заявяването на кандидатура/кандидатури) в Системата  

- в прилежащия район на училището е повече от 1 година, но е променен в периода 

през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението (заявяването на 

кандидатура/кандидатури) в Системата 

- в прилежащия район на училището, но е бил  променен през последната една 

година преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/кандидатури) в 

Системата 

- е извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението 

(заявяването на кандидатура/кандидатури) в Системата 

Настоящ адрес на осиновител/приемен родител: 

гр./с. ...................................................., район ..............................,  

ул./ж.к./бул./кв. .................................................................................................................. 

№ ......., бл. ......., вх. ...., ет. ......, ап. ....... 

Настоящият адрес 8:  

- не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението 

(заявяването на кандидатура/кандидатури) в Системата  

- в прилежащия район на училището е повече от 1 година, но е променен в периода 

през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението (заявяването на 

кандидатура/кандидатури) в Системата 

- в прилежащия район на училището, но е бил  променен през последната една 

година преди подаване на заявлението (заявяването на кандидатура/кандидатури) в 

Системата 

- е извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението 

(заявяването на кандидатура/кандидатури) в Системата 

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничещ на прилежащия район на 

училището - 5 т. 

/Прилага се за деца от четвърта група по водещия критерий след изчерпване на 

възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група/ 

  

 

Заявявам следната подредба на кандидатурите по поредност на желанията: 

 

№ на 

желание 
Наименование на училище 

Кандидатстване с постоянен 

или настоящ адрес на 

детето/осиновител/приемен 

родител 

Водещ критерий 

(определяне на 

група) 

за съответната 

кандидатура 9 

Общ брой 

допълнителни 

точки за 

съответната 

кандидатура 

1.     

2     

3.     

........     

                                                   
7 Невярното се задрасква 
8 Невярното се задрасква 
9 Ако постоянният/настоящият адрес на детето/осиновителя/приемния родител е променян през 

последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на 

заявлението (заявяването на кандидатура/кандидатури), но промяната попада в границите на 

прилежащия район на едно и също училище, се ползва по-благоприятната за ученика група. 



 

Известно ми е, че ако в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, 

свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците и/или с подредбата на 

желанията, е необходимо да подам допълнително заявление до директора на училището по 

прилежащ район в сроковете, посочени в графика на дейностите.  

 

Известно ми е, че в случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на 

еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се пристъпва към избор чрез 

прилагане на процедура по генериране на случайни числа. 

 

Известно ми е, че при установяване от Комисията на невярно заявени от мен данни, детето  

не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.  

Известно ми е, че при невярно заявени данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

НК.  

 

 

Родител/настойник:                                      

 

 

Служител: 

/име, фамилия и подпис/  

 


