
  Приложение  №2 

 

 

№ 

на 

група 

 

Водещи критерии за   

класиране на децата, за 

които е подадено 

заявление за прием в 

училището 

 

точки 

 

Документи, доказващи критериите 

1. Постоянен/настоящ адрес на детето 

(родителят) е:  (общият брой точки  е сбор от 

точките по един критерий /1.1, 1.2, 1.3, 1.4/   в 

зависимост от посочените желания) 

  

 

 

 

 

 
 Проверка от комисията към училището 

при записване или документ от служба 

ГРАО за настоящ адрес на 

детето за прием 

 
1.1 

В община Благоевград,  в  прилежащия район на 

училището и постоянният/ настоящ адрес не е 

променян в последните над три години преди 

подаване на заявлението 

Деца, чиито братя и сестри до 12 години са 

ученици в същото училище 

 

 

100 т. 

 

 

 
1.2 

11 

В прилежащия район на училището, но повече 

от една година постоянният/настоящ  адрес е 

променен в периода през последните от една до 

три години преди подаване на заявлението 

 
 

 

80 т. 

1.3  
В прилежащия район на училището, но 
постоянният/настоящ адрес е бил променен  през  
последната  една година преди подаване на 
заявлението 

60 т. 

1.4 
Извън прилежащия район на училището, който 
граничи с района на училището, за което 
кандидатства, към деня на подаване на 
заявлението 

40 т. 

 Допълнителни критерии за класиране, когато с 

броя на децата в определената група на водещи 

критерии се надхвърля броя на местата 

определени в училищния план – прием 

  

 

2. 

 

  Дете с трайни увреждания над 50 % 

 

3 т. 
Експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или 

НЕЛК за детето (копие), валидно към 

датата на записване 

3. Дете с един или двама починали родители 3 т. Актове за смърт на родителите (копия) 

4. 
Други деца от семейството над 12 години, 
обучаващи се в училището  

3 т. Проверка от училището по АДМИН от 

назначена със заповед на директора комисия 

 

5. 

Деца, завършващи подготвителна група в 

прилежащия район на училището 

 

3 т. 
 

Проверка от училището /комисия, назначена 

със заповед на директора по списък с 

постоянен/настоящ адрес от ДГ/ 

6.   Дете от семейство с повече от две деца 3 т. Удостоверява се с актовете за раждане на 
децата 

7.   Дете, настанено за отглеждане в приемно    

семейство или семейство на роднини и близки по 

чл.26 от Закона за закрила на детето 

3 т. Удостоверява се със съдебно решение или 

заповед за настаняване 
 

 

Забележка: На документите, за които се изискват копия, при записване се представят и оригиналите за сверяване. 


