
 

Вх. № ............................................................                              Приложение №1 
/издава се от  училището/ 
 

До Директора на .......................................... 
                                                    /училище/                              

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за участие в класиране за прием в първи клас 
 

Уважаема г-жо Директор, 
Моля да въведете посочените от мен данни за регистрация в електронната система за участие в 

централизираното класиране за прием в първи клас за учебната …………………. година 
 

Данни за детето, подлежащо на класиране за прием 

Трите имена: 

ЕГН / ЛНЧ             
 

Детето посещава/завършило е подготвителна група в: 
(посочва се детската градина) 
 

Детето е/ е било в чужбина и не е завършило  

подготв. група:  да/не   /огражда се верният отговор/ 
Полетата 2. и 3. по-долу се попълват само ако детето има брат/сестра, които са близнак/тризнак 

2. Трите имена на брат/сестра: 

ЕГН / ЛНЧ  
 

           
Детето посещава/завършило е подготвителна група в: 
(посочва се детската градина) 
 

Детето е/ е било в чужбина и не е завършило  

подготв. група:  да/не   /огражда се верният отговор/ 

3. Трите имена на брат/сестра: 

ЕГН / ЛНЧ  
 

           

Детето посещава/завършило е подготвителна група в: 
(посочва се детската градина) 
 

Детето е/ е било в чужбина и не е завършило  

подготв. група:  да/не   /огражда се верният отговор/ 

Данни за адресите на детето/ децата 

(за осиновените деца и децата в приемни семейства може да се ползва адресната 

регистрация на един от осиновителите/приемните родители, ако е по-благоприятна от 

тази на детето) 

Посочете с 
да групата, 

в която 
попада 
адресът 

Настоящ 
адрес: 

(по адресна 
карта) 

нас. място:                               община:                                  адм. район: 

ул./бул.                                                           №            бл.          вх.           ет.          ап. 

Година на адресна регистрация: 

 

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

променен е в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението  

променен е  през последната една година преди подаване на заявлението  

Постоянен 
адрес: 

(попълва се 
само ако 

данните са 
различни от 

тези за 
настоящия 

адрес) 

нас. място:                               община:                                  адм. район: 

ул./бул.                                                           №            бл.          вх.           ет.          ап. 

Година на адресна регистрация: 

 

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

променен е в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението  

променен е  през последната една година преди подаване на заявлението  

Данни за други деца в семейството 

до 12-годишна 
възраст 

 

Трите имена на брат/сестра: Училище: 

ЕГН / ЛНЧ   
           настоящ адрес: 

други деца до 
18-годишна 

възраст 
 

Трите имена на брат/сестра: Училище: 

ЕГН / ЛНЧ   
             настоящ адрес: 

Трите имена на брат/сестра: Училище: 

ЕГН / ЛНЧ   
             настоящ адрес: 

 
 



Данни за родителите (настойниците) 

м
ай

ка
 

Трите имена: 

ЕГН / ЛНЧ              

Настоящ адрес: 
(ако е различен от този на детето) 
Телефони:                                                                      

e-mail: 

б
ащ

а 

Трите имена: 

ЕГН / ЛНЧ              

Настоящ адрес: 
(ако е различен от този на детето) 
Телефони:                                                                      

e-mail: 

Други критерии 
Детето ще ползва точки по 

следните критерии – 

въведете  да/не 

№  на 
крите-
риите 

от 
Прило-
жение 

№2 

Детето е с трайни увреждания над 50 % ДЕТЕ 1 ДЕТЕ 2 ДЕТЕ 3 2 

Детето е с двама починали родители  3.1 

Детето е с един починал родител  3.2 

Детето е осиновено или е в приемно семейство и ползва данните за адресна 

регистрация на един от осиновителите/ приемните родители 
 8 

Детето е от семейство с повече от две деца  7 

Други данни за децата Попълнете да или не 

Детето е със СОП (специални образователни потребности) ДЕТЕ 1 ДЕТЕ 2 ДЕТЕ 3 

Предпочитани училища за класиране за прием 

№
  н

а 
кр

и
те

р
и

и
те

 п
о

  

П
р

и
л

о
ж

е
н

и
е 

№
2
 

наименование на училището 

Детето завършва 
подготвителна 
група в детска 

градина от 
община 

Божурище 

(да,не) 

Детето има брат/сестра, обучаващи се в 

съответното училище (да,не) 

Братът/ сестрата е до 12-годишна 
възраст 

Братът/ 
сестрата е 

над 12-
годишна 
възраст 

кандидатстващо-
то дете е с адрес 

в района на 
училището, 
който не е 

променян над 3 
години 

независимо 
къде е адресът 

и от кога е 
регистрацията 

на 
кандидатства-

щото  дете 

      

      

Желая/ не желая дъщеря ми/синът ми да посещава групите за целодневна организация на учебния ден 
/огражда се верният отговор/ 

Декларирам: 
1. Запознат/а/ съм със Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Божурище. 
2. Запознат/а/ съм с правилата за целодневна организация на учебния ден в училището, за което кандидатствам. 
3. Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим 
на защита. 
4. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

Заявлението е подадено от: ................................................................................................................. 
                                                                                                    /трите имена/ 

Дата:.......................                                                                                                        ………………………………. 
/подпис/                                                        
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Приложение №2 

Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват 

съответните критерии  
 

 

№ Критерии точки Документи, доказващи 

критериите 

1. Деца с постоянен или настоящ адрес: 

 

(ползва се само един от следните 

критерии, който е по-благоприятен за 

детето)  

 

(при определяне на конкретния критерий 

за осиновените деца и децата в приемни 

семейства може да се ползва адресната 

регистрация на един от 

осиновителите/приемните родители, ако 

е по-благоприятна от тази на детето) 

 

  

Оригинал на удостоверение за 

промени на постоянен адрес на 

детето, издадено от общинската 

администрация /приложение №16 

към чл. 24, ал. 1  от Наредба за 

издаване на удостоверения въз 

основа на регистъра на 

населението/; 

 

Оригинал на удостоверение за 

промени на настоящ адрес на 

детето, издадено от общинската 

администрация /приложение №17 

към чл. 25, ал. 1 от Наредба за 

издаване на удостоверения въз 

основа на регистъра на 

населението/; Копие на 

удостоверение за раждане на 

детето. 

 

Оригинално удостоверение за 

родствени връзки, издадено от 

общинската администрация 

/приложение № 6 към чл. 15, ал. 1 

от Наредба за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението и 

служебна проверка от училището 

чрез Националната електронна 

информационна система за 

предучилищно и училищно 

образование. 

 

Съдебно решение или заповед от 

Дирекция „Социално 

подпомагане“ за настаняване на 

детето в приемно семейство или 

писмена декларация, 

удостоверяваща осиновяването 

(при необходимост). 

1.1 

1.1.1 

в прилежащия район на 

училището и  постоянният или 

настоящият им адрес не е 

променян в последните над 3 

години преди подаване на 

заявлението за кандидатстване 

50 т. 

1.1.2 

независимо къде е (адресът) и от 

кога е регистрацията, но детето 

има брат/сестра до 12-годишна 

възраст, които са ученици в 

същото училище. 

(Братът/сестрата не трябва да са 

навършили 12-годишна възраст 

към началото на учебната година, 

за която кандидатства детето, т. е. 

към 15-ти септември на 

съответната календарна година) 

 

Ползващите този критерий не 

могат да ползват критерий №4 

1.2 

в прилежащия район на училището 

повече от 1 година, но адресът е 

променен  в периода през последните от 

1 до 3 години преди подаване на 

заявлението за кандидатстване 

40 т. 

1.3 

в прилежащия район на училището, но 

адресът е бил променен  през последната 

1 година преди подаване на заявлението 

за кандидатстване 

30 т. 

1.4 
в Община Божурище, но извън 

прилежащия район на училището  
20 т. 

1.5 извън Община Божурище 10 т. 
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2. Дете с трайни увреждания над 50 % 5 т. 

експертно решение на ТЕЛК, 

ДЕЛК или  НЕЛК за детето 

(копие), валидно към датата на 

записване 

3. Дете с починали родители   
aктове/акт за смърт на родителите/ 

родителя – (копия/копие) 
3.1 с двама починали родители 4 т. 

3.2 с един починал родител 2 т. 

4. 

Наличие на други деца от семейството 

над 12-годишна възраст, обучаващи се в 

същото училище. 

 

Този критерий се ползва само за децата, 

които не са ползвали критерий 1.1.2 

 

5 т. проверка от училището 

5. 
Деца, завършващи подготвителна група в 

детска градина от община Божурище 
3 т. 

Проверка от НЕИСПУО или от 

училището 

6. 

Деца с постоянен или настоящ адрес в 

прилежащия район на училище от 

община Божурище, който граничи с 

прилежащия район на училището, за 

което кандидатстват, независимо от 

датата на адресна регистрация. 

 

Прилежащите райони на училищата са 

определени в Приложение №3 

 

10 т. 

Определените документи,   

удостоверяващи критериите в 

точка 1. 

7. 

Деца от семейство с повече от две деца 

до 18-годишна възраст. Възрастта на 

децата се проверява към началото на 

учебната година, за която кандидатства 

детето (15-ти септември на съответната 

календарна година). 

5 т. 

Оригинално удостоверение за 

родствени връзки, издадено от 

общинската администрация 

/приложение №6 към чл. 15, ал. 1 

от Наредба за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението/ 

8. 

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. 

Съдебно решение или заповед от 

Дирекция „Социално 

подпомагане“ за настаняване на 

детето в приемно семейство или 

писмена декларация, 

удостоверяваща осиновяването. 

Копие от удостоверение за 

раждане на детето. 

 

Забележка:  

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия е по-

голям от броя на свободните места, децата се класират по реда на входящите номера. 

На документите, за които се изискват копия, при записване се представят и оригиналите за 

сверяване. 

 



Приложение №3 

 

Прилежащи райони на училищата 
на 

територията на 
община Божурище 

 

 

РАЙОН 1: 

СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище, Сграда - 3 начален етап 

Адрес: гр.Божурище, ул.Здравец №5 ,2227, Телефон: 029933990 

В обхвата на Район 1 попадат: 

- гр. Божурище; 

- с. Гурмазово; 

- с. Пожарево; 

- с. Златуша, с. Делян, с.Росоман и с. Мала Раковица; 

- с. Пролеша; 

- с. Храбърско. 

 

 

РАЙОН 2: 

 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Хераково 

Адрес: с. Хераково, п.к. 2211, Община Божурище, сл. тел.: 07178 2262, GSM: 0888 15 23 86 

 

В обхвата на Район 2 попада: 

- с. Хераково, заедно със ставните му махали Белица – Бобен - Кантон 



Вх. № ...........................................................                        Приложение №4 
/издава се от училището/ 

До Директора на .......................................... 
Община Божурище                            /училище/            

Заявление за записване 
от ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

трите имена на родителя (настойника) 

Уважаема г-жо Директор, 
Моля детето ми да бъде записано в повереното Ви училище в I клас за учебната …………/……… година 

Данни за детето 

1.Трите имена: 

ЕГН / ЛНЧ                     

Специфични здравословни проблеми на детето (в т. ч. алергии) 

Настоящ адрес:  

Личен лекар: име: телефон: 

Данни за родителите (настойниците) 

м
ай

ка
 Трите имена: 

Телефони:   e-mail: 

б
ащ

а Трите имена: 

Телефони:  e-mail: 

Данни за други деца в семейството 

Трите имена на брат/сестра: Училище: 

ЕГН / ЛНЧ   
             настоящ адрес:  

Трите имена на брат/сестра: Училище: 

ЕГН / ЛНЧ   
             настоящ адрес:  

Трите имена на брат/сестра: Училище: 

ЕГН / ЛНЧ   
             настоящ адрес:  

Прилагам следните документи: 
Въведeте 

да  при 

наличност 

1. Копие от удостоверението за раждане на детето и на братята и сестрите (оригинал за сверяване)  
2. Документ от ГРАО за настоящ адрес на детето (само ако не се прилага автоматичната проверка)  

3. 
Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП – за детето, 
кандидатстващо за прием 

 

4. Копие на експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50%   
5. Копия/ копие от актовете/акта за смърт на родителите/родителя  
6. Удостоверение за завършена подготвителна група  
7.   Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група  

8. 
Писмена декларация на родителя, чрез която декларира съгласие за съхранение и обработка на личните му 
данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни  

 

9. Съдебно решение или заповед за настаняване на детето в приемно семейство  
10 Писмена декларация, удостоверяваща осиновяването  

   

Потвърждавам, че желая/ не желая дъщеря ми/синът ми да посещава групите за целодневна 

организация на учебния ден /огражда се верният отговор/ 
 

Декларирам: 
1. Запознат/а/ съм с правилата за целодневна организация на учебния ден в училището. 
2. Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под 

специален режим на защита. 
 

С уважение: …………………………… 
   /подпис/      Дата:.......................   
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