
 

 

Вх. № ………….. 

……………….… 2020 г. 

 

 

ДО ДИРЕКТОРА 

НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ВАСИЛ  ЛЕВСКИ” - 

БОТЕВГРАД 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
за кандидатстване за прием в I клас за учебната 2020/2021 година 

 

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

/трите имeна на родител/настойник/ 

Адрес …………………………………………..……………………………………………………… 

Телефон за връзка …………………………..………  

e-mail: ……………………………………………….. 

Месторабота…………………………………………………………………………………………… 

Професия ……………………………………………………………………………………………… 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

          Заявявам, че желая синът/дъщеря ми:  

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

 /трите имена на детето/ 

ЕГН ………………………….., роден/родена в ………………………………………………….… 

да бъде приет/а в повереното Ви училище в I клас за учебната 2020/2021 година,  

в……………………………………..  форма на обучение, 

                   (дневна/индивидуална) 

 

Личен лекар:…………………………….. 

          

 Декларирам, че синът/дъщеря ми отговаря на следните критерии: 

(За водещ критерий попълвате адреса, за допълнителни критерии отбележете в таблицата с ДА или НЕ) 

          ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
                2140 гр. Ботевград, ул. „Княз Ал. Батенберг” 014, тел.:0723/ 66 821  

              e-mail:ou.vasillevski@abv.bg 

 

 

 



 

 

№ 
А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ 

Посочва се най-благоприятният 

за ученика постоянен или 

настоящ адрес. Изписва се ЖК, 

квартал, улица, №, бл., ет., ап. 

1.  ПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в 

прилежащия район на училището, който не е 

променян в последните 3 години преди подаване на 

заявлението. 

 

2. ВТОРА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес в 

прилежащия район на училището повече от 1 година, 

но постоянният/настоящият  адрес е променен в 

периода през последните 1 до 3 години преди 

подаване на заявлението. 

 

3. ТРЕТА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес в 

прилежащия район на училището, но 

постоянният/настоящият  адрес е променен в 

последната  1 година  преди подаване на заявлението. 

 

4. ЧЕТВЪРТА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ 

адрес извън района на училището. 

 

5. Когато броя на децата в определената група надхвърля броя на местата, определени с 

училищния план прием, децата в тази група се подреждат по допълнителни критерии. 

 Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ  Да/ Не 

1. Дете с трайни увреждания над 50% - 6 т.  

2.  Дете с двама починали родители – 5 т.  

3. Деца, които имат брат или сестра, ученици в 

избраното училище – 22 т. 
 
.............................................................
............................................................. 

  (Име, презиме, фамилия на ученика, клас) 

4. Близнаци се класират заедно – 3 т.  

5. Настоящият/постоянният адрес на детето е в най-

голяма близост до училището, като разстоянието се 

измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен 

маршрут – 10 т. 

 

6. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-

голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи 

номера на тези деца. 

 Максимален брой точки:  

  

 З А Я В Я В А М, че  желая синът/дъщеря ми да изучава следните предмети в 

избираемите учебни часове /ИУЧ/: 

/Моля, заградете с кръг 3 (три) от посочените по-долу учебни  предмети/ 

          1. Български език и литература 

          2. Математика 

          3. Чужд език 

          4. Музика 

          5. Хореография 

Забележка: Вашето желание ще бъде удовлетворено при  достатъчен брой желаещи. 



 З А Я В Я В А М, че желая/не желая  /моля, задраскайте грешното/ синът ми/ 

дъщеря ми да посещава група за целодневна организация на учебния ден.  

Ако отговорът е желая, моля изберете: 

1. Вариант А – след задължителните часове по седмично разписание се провеждат 

дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

заниманията по интереси. 

2. Вариант Б -  смесен блок, съгласно чл.20, ал.2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН 

за организация на дейностите в училищното образование – учебните часове по 

седмичното разписание се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран 

отдих и физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок сутрин и след 

обяд. 

3. Заявявам, че желая детето ми да бъде включено в следните извънкласни дейности 

/занимания по интереси/ - оградете цифрата пред вашето желание: 

3.1.Мажоретен танцов състав; 

3.2.Вокална група; 

3.3.Приложни дейности; 

3.4.Друго - …………………………… 

 

   Прилагам следните документи:  

1. Акт за раждане (оригинал) на кандидатстващия за прием в I клас ученик – за справка.  

2. Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето (оригинал), издаден от служба 

ГРАО – за справка. 

          3. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група в 

........................................................................................................... (представяне до 12 юни 2020 г.)  

          4. Документи, доказващи наличието на обстоятелства за ползване на допълнителен брой 

точки при кандидатстването: дете със СОП; дете – сирак (полусирак); документ от ТЕЛК; дете 

– близнак; брат или сестра в училището (подчертава се посоченото предимство и се прилагат 

съответните документи). 

 

УВЕДОМЕН/А съм, че: 

 За участие във второ класиране се подава ново заявление. 

 Ако в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с 

допълнителните критерии за класиране на учениците, е необходимо да подам 

допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в 

графика на дейностите.  

 При установяване от Комисията на невярно декларирани от мен данни, 

ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за 

следващо класиране. 

 



             АЗ, ДОЛУПОДПИСАНИЯТ/ПОДПИСАНАТА, Д Е К Л А Р И Р А М, че съм: 

                1. Запознат/а/ съм с Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските 

училища   на територията на град Ботевград. 

     2. Запознат/а/ съм с правилата за целодневна организация на учебния ден в училището. 

          3. Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и 

като    такива попадат под специален режим на защита. ДАВАМ изричното си съгласие. 

относно защита на личните данни, както и чл. 4 ал. 1, т. 2 от  Закона за защита на личните 

данни (ЗЗЛД) на ОУ „Васил Левски” - Ботевград в качеството му на администратор на лични 

данни, да обработва горепосочените лични данни по всички допустими от приложимото 

законодателство начини съгласно правомощията му като администратор на лични данни при 

спазване разпоредбите на ЗЗЛД. 

4. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно 

чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата: ……………………..                                                  Родител/Настойник: ……………………. 

Ботевград                                                                                                                       /подпис/ 
 


