
 
 

 

         ДО ДРЕКТОРА 

НА 132.СУ  “ВАНЯ ВОЙНОВА” 

ГРАД СОФИЯ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от……………………………………………………………………………………………….. 

    /трите имена на единия родител/ 

 

ЕГН:……………………………месторабота…………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

/трите имена на другия родител/ 

 

ЕГН:……………………………месторабота…………………………………………………. 

 

 

Родители на:……………………………………………………………………………………. 

/трите имена на детето/ 

 

ЕГН…………………………/на детето/ 

 

 

Адрес:………………………………………………………….тел.:………………………….. 

 

   

Госпожо  Директор, 

 

 Желая детето ми ……………………………………………………………………............. 

да бъде прието в целодневна подготвителна група за учебната 2017/2018 година. 

             Посещавало е /не е посещавало/ ЦДГ №.............................................., ПГ............................... 

Прилагам следните документи/ оградете, отговарящото за Вас/. 

 

1. Заявление за прием – по образец. 

2. Копие от акт за раждане - представя се оригинала на удостоверението за раждане на детето за 

сверка. 

3. Копие от лична карта на родител – страната с адресна регистрация. 

4. Удостоверение за преместване от ЦДГ/ОДЗ. 

5. Декларация от родител, че детето не е посещавало детско заведение до момента. 

6. Медицински картон с отбелязян годишен медицински преглед, имунизации и данни на личния 

лекар. 

7. Документ, доказващ загубата на членове от семейството – в случай, че детето е сирак / полусирак. 

8. Копие на ученическа книжка, стр.1 за т.10. 

9. Документи, доказващи хронично заболяване или специална образователна потребност. 

10. Копие от ТЕЛК за т.5. 

 

 

 

Дата:..................................                                        Суважение:............................................. 

Гр.София 



 
                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

 

 Kритерии Точки 

Точки за 

кандидатстване 
(изписват се 

собственоръчно от 

родителите 

Необходими документи 

 ОБЩИ КРИТЕРИИ    

1. 

Постоянен или настоящ 

адрес е на територията на 

Столична община /на 

поне на един от 

родителите/настойниците/  

10 

 ►Личда карта /за постоянен адрес/ 

или удостоверение  от съответната 

общинска администрация /за настоящ 

адрес/, издадено  преди датата на 

класиране на детето; 

2. 

Родител, който е редовен 

студент във ВУЗ на 

територията на Столична 

община 

1/за всеки 

един от 

родителите/ 

 ►За родител –редовен студент-

уверение от акредитиран университет 

на територията на Столична община; 

За родител, записал редовна 

докторантура – копие от заповед за 

записване. 

 
 

СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ 
 

  

3. 
Дете с двама починали 

родители 
5 

 ►Акт за смърт на родителите 

►Удостоверение за раждане на 

детето; 

4. 
Дете с един починал 

родител 
5 

 ►Акт за смърт на родителител 

►Удостоверение за раждане на 

детето; 

5. 
Дете с трайни увреждания 

над 50% 
2 

 ►Удостоверява се с решение на 

ТЕЛК; 

6. 
Дете от многодетно 

семейство 
2 

 ►Удостоверение за раждане на 

децата; 

7. 

Дете, настанено за 

отглеждане в приемно 

семейство или в 

семейство но роднини и 

близки по чл.26 от ЗЗД 

2 

 ►Съдебно решение или писмо от 

съответната дирекция „Социално 

подпомагане“. 

8. 

Деца в риск, съгласно 

определението на $1, т.11, 

букви“б“ и буква „в“ от 

ЗЗД 

2 

 Писмо от отдел „Закрила на детето“ 

към дирекция“Социално 

подпомагане“ 

9. Деца-близнаци 2  Удостоверение за раждане на децата 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

КРИТЕРИИ 
 

  

10. 

Детето има брат или 

сестра, които са ученици 

в училището 

5 

 Удостоверява се по Админ от 

училищна комисия и  

копие на ученическа книжка, стр.1 

11. 

Местоработата на 

родителите е в 

административния район 

на училището 

10 

 Служебна бележка от работодателя 

или осигурителя, която съдържа 

изх.№, ЕИК и е с мокър печат 

 


