
 

 Приложение №11 

 

№ 

 

Критерии 

 

 
Документи, доказващи критериите 

при записване 

1. ОБЩИ КРИТЕРИИ ТОЧКИ 
 

1.1. Първа група – деца с постоянен/настоящ 

адрес в прилежащия район на училището 

и постоянният/настоящият им адрес не е 

променян в последните над 3 години 

преди подаване на заявлението.  

- Деца, чиито братя или сестри до 12-

годишна възраст са ученици в същото 

училище, независимо от 

постоянния/настоящия им адрес. 

 

 

600 

Служебно начало /проверява се от 

Община Велико Търново по 

служебен ред/ 

 

1.2. Втора група – деца с постоянен/настоящ 

адрес в прилежащия район на училището 

повече от 1 година, но 

постоянният/настоящият им адрес е 

променен в периода през последните от 1 

до 3 години преди подаване на 

заявлението 

 

 

 

400 

1.3. 

Трета група – деца с постоянен/настоящ 

адрес в прилежащия район на училището, 

но постоянният/настоящият им адрес е 

бил променен през последната една 

година преди подаване на заявлението 

 

 

 

200 

1.4. 

Четвърта група – деца с 

постоянен/настоящ адрес извън 

прилежащия район на училището към 

деня на подаване на заявлението 

 

 

10 

2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ  КРИТЕРИИ  ТОЧКИ  

2.1. Дете с трайни увреждания над 50% 

 

20 

Протокол на ЛКК (копие) или 

експертно решение на ТЕЛК или 

НЕЛК за детето (копие); 

2.2. 
 

Дете с един или двама починали родители 
 

19 Служебно начало /проверява се от 

Община Велико Търново по 

служебен ред/ 

2.3. 

Други деца от семейството над 12-

годишна възраст, обучаващи се в 

училището 

15 
Проверка от комисията при записване 

на детето; 

2.4. 
Деца, завършили подготвителна група в 

избраното училище 

15 Удостоверение за задължително 

предучилищно образование (копие);  

2.5. Дете от семейство с повече от две деца 
10 Проверка от комисията при записване 

на детето; 

2.6. 
Деца със СОП (специални образователни 

потребности) - до три деца в  паралелка 

10 Документ от регионалния екип за 

подкрепа за личностното развитие на 

децата със СОП; 

2.7. Деца от социални заведения 

10 Служебно начало /проверява се от 

Община Велико Търново по 

служебен ред/ 

2.8. 
Деца, чиито братя или сестри са отпадали 

от училище 

10 Служебно начало /проверява се от 

Община Велико Търново по 

служебен ред/ 



 

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

 

 
 

2.9. 
Поредност на желанието на родител за 

прием на детето в съответните училища: 

 

 

 - първо желание 9 т.  

По реда на заявените желания в 

заявлението 

 - второ желание 8 т. 

 - трето желание       7 т. 

 - четвърто желание 6 т. 

 - пето желание 5 т. 

 - шесто желание 4 т. 

 - седмо желание 3 т. 

 - осмо желание 2 т. 

 - девето желание 1 т. 


