
Критерии за прием на ученици в пети клас 
 

Максимален брой точки: 300 
 
 

№ Задължителни водещи критерии Необходими документи 

1. Ученици, които живеят в териториалния 

район на училището, обхващащ 

квадранта: бул.“Цар Борис III“ - ул.“ 

Коломан“ - ул. 

„Житница“ - бул.“Овча купел“ - 20т. 

Се удостоверява служебно. 

2. Ученици, които живеят в административния 

район на училището - ‘’Красно село’’ – 18т. 

Се удостоверява служебно. 

3. Ученици, завършили 4.клас в 132.СУ – 10т. Удостоверение за завършен начален етап на 

основно образование 

4. Други деца от семейството, обучаващи се 

в 132.СУ – 8т. 

Се удостоверява служебно. 

5. Ученици, завършили 4.клас в други училища 

– 8т. 

Удостоверява се с оригинал на Удостверение за 

завършен начален етап на основно образование / 

при записване/ 

6. Резултати от НВО или оценки по 
учебните 

предмети от задължителната подготовка от 

Удостверението за завършен начален етап 

на основно образование, както следва: 

Удостоверява се с оригинал на Удостверение за 

завършен начален етап на основно образование - 

копие 

6.1. Брой точки от НВО или оценка по учебния 

предмет български език и 

литература приравнена в точки 

Удостоверява се с Удостверение за завършен 

начален етап на основно образование – копие при 

кандидатстване, оригинал при записване 

6.2. Брой точки от НВО или оценка по учебния 

предмет математика, приравнена в точки 

Удостоверява се с Удостверение за завършен 

начален етап на основно образование - копие при 

кандидатстване, оригинал при записване 

7. Дете, което е изучавало английски език в 

начален етап на училищното образование – 

10 т. 

Удостоверява се с Удостверение за завършен 
начален етап на основно образование - копие при 
кандидатстване, оригинал при записване 

8. Дете, сирак или полусирак – 6т. Акт за смърт и Удостоверение за раждане на 

детето. 
9. Дете с трайни увреждания над  50% - 6т. Удостоверява се с решение на ТЕЛК 

 

10. 
Близост до местоработата на един от 

родителите – 6т.  

Служебна бележка от работодателя 

11. Дете от многодетно семейство – 4т.  Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и 
деца 

12. Дете, което активно спортува – 4т. Служебна бележка от спортен клуб / федерация 


