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вх. №  ......................................                                                                                До Директора на 

55 СУ “Петко Каравелов” 

гр. София 
 

                З А Я В Л Е Н И Е  

 

От .......................................................................................................................................................... 

/трите имена на родител/ 

живущ/a в гр. .........................., ж.к. ........................................,ул. ..................................................., 

бл. ......., вх. ........, ет. ......., ап. ........,  мобилен телефон: …………….…………….…………....... 

 

                                            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

Заявявам желание да приемете детето ми:  

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

                                     /трите имена на детето/ 

 Рождена дата: ..............................................................., в гр./с. ……………….…..…….................  

  /дата/      / място/ 

живущо в гр. ..........................., ж.к. ..................................................................................................., 

 ул. ..........................................................................................., бл. ......., вх. ........, ет. ......., ап. ........,   

Личен лекар: ..................................................................................... тел. ...................................... 

в подготвителна група в повереното Ви училище за учебната 2017/ 2018г. 

 

Уведомен съм, че ако детето посещава подготвителна група в друго детско/учебно 

заведение, следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да уведомя ръководството му и да представя 

удостоверение за преместване на дете от подготвителна група при записването му. 

 

Декларирам, че нося отговорност за верността на посочените от мен критерии  

и предоставям всички документи, които ги удостоверяват, съгласно Раздел III, чл.11 от   

Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община 

 

 

 

 

..............................                                                            Родител: ………………………..                                                                                                                                                     

/дата/          /подпис/ 
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КРИТЕРИИ  

за прием на ученици в подготвителен клас  

в 55 СУ “Петко Каравелов“ за учебната 2017/ 2018г. 

 
№ Общи критерии Необходими документи Точки 

 
1. Постоянен или настоящ адрес 

на територията на Столична 

община на поне единия от 

родителите /настойниците/  

- за постоянен адрес - 3 т.   

- за настоящ адрес - 2 т. 

 

Лична карта /за постоянен адрес/ 

или Удостоверение от 

съответната общинска 

администрация /за настоящ 

адрес/, издадено преди датата на 

класиране на детето. 

 

за постоянен 

адрес - 3 т. 

 

за настоящ 

адрес - 2 т. 

 

2. Постоянен или настоящ адрес 

на територията на 

административния район на 

детската градина на поне 

единия от родителите 

/настойниците/ - 1 т. 

Лична карта /за постоянен 

адрес/ или Удостоверение от 

съответната общинска 

администрация /за настоящ 

адрес/, издадено преди датата 

на класиране на детето. 

 

 

1т. 

 

3. Работещ родител /или в 

отпуск за гледане на дете/, 

който е социално осигурен - 

по 1 т. за родител. 

За работещ родител по 

трудово или служебно 

правоотношение - служебна 

бележка от работодателя или 

осигурителя, която съдържа 

изх. №, мокър печат с подпис 

и ЕИК на работодателя, с 

приложени копия от трудова, 

служебна или осигурителна 

книжка /лицата имат право да 

заличат трудовите си 

възнаграждения/.  

За самоосигуряващи се 

родители - копие от платежни 

документи за внесени 

осигурителни вноски, преди 

класиране на детето или 

данъчна декларация, заверена 

в НАП.   

За работещи родители в 

страни - членки на 

Европейския съюз - 

легализиран превод на 

документа, въз основа на 

който родителите полагат 

труд.  

За родител в отпуск за гледане 

на дете - служебна бележка, че 

 

1т. 
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родителят е в отпуск за 

гледане на дете. 

4. Родител, който е редовен 

студент във ВУЗ на територията 

на Столична община - по 1 т. за 

родител. 

За родител - редовен студент - 

служебна бележка от 

акредитиран ВУЗ на територията 

на Столична община.  

За родител, записан за редовна 

докторантура -копие от Заповед 

за зачисляване в редовна 

докторантура. 

 

 

 

1т. 

 

5. Дете; което посещава общинска 

самостоятелна детска ясла на 

територията на Столична 

община най-малко 6 месеца 

преди записване – 1 т. 

Определя се автоматично от 

ИСОДЗ. 
Неприложим 

за училища 
 

- 

6. Дете на почасова организация 

в посещаваната общинска 

детска градина най-малко 6 

месеца преди записване – 1 т. 

Определя се автоматично от 

ИСОДЗ. 

Неприложим 

за училища 
 

- 

Социални критерии Необходими документи Точки 

 
7. Дете-сирак - 6 т. Акт за смърт на родителите и 

Удостоверение за раждане на 

детето. 

 

6т. 

 

8. Дете-полусирак - 3 т. Акт за смърт на родителя и 

Удостоверение за раждане на 

детето. 

 

3т. 

 

9. Дете, на което поне член от 

семейството е с инвалидност 

от 71 % до 100 % - 3 т. 

Решение на ТЕЛК.  

3т. 

 

10. Дете на неизвестен родител 

или родител с отнети 

родителски права - 3 т. 

Удостоверение за раждане на 

детето или Съдебно решение. 

 

3т. 

 

11. Дете, настанено за 

отглеждане в приемно 

семейство или семейство на 

роднини и близки по чл. 26 от 

Закона за закрила на детето, 

както и осиновено дете - 3 т. 

Съдебно решение или писмо 

от съответната Дирекция 

"Социално подпомагане". 

 

 

3т. 

 

12. Дете в риск, съгласно 

определението по § 1, т. 11, 

букви "б" и "в" от Закона за 

закрила на детето - 3 т. 

Писмо от "Отдела за закрила 

на детето" към дирекция 

"Социално подпомагане". 

 

3т. 

 

13. Дете от многодетно семейство 

с три и повече деца от едно 

домакинство - 2 т. 

Удостоверения за раждане на 

децата. 

 

2т. 

 

14. Деца-близнаци - 2 т. Удостоверения за раждане на 

децата. 

2т.  

 


