
 

ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ” 
9009, гр.Варна, ул.„Милосърдие“, №12,  Директор: 052/74 58 19, Канцелария: 052/74 77 28 

Зам.-директори: 052/74 02 78; 052/74 59 20; е-mail: cintulov@mail.bg; www.dobri-chintulov-varna.eu 

 
 

До Директора        Вх.№____________       

на ОУ „Добри Чинтулов“      Дата_____________ 

Варна        

     

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за прием в първи клас за учебната ……../…………… г. 

От………………………………………………………………………………………………..

Постоянен адрес: гр./с/……………………………………….обл………………………….... 

ж. к………………………………….. бул./ул…………………………………………………  

№………, бл. ………, вх. ……….. , ет……………., ап……………………………………..         

Настоящ адрес: гр./с/……………………………………….  обл………………………….... 

ж. к………………………………….. бул./ул…………………………………………………  

№………, бл. ………, вх. ……….. , ет……………., ап………………………………………              

телефон/и за връзка: ………………………………………………………………………….. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Заявявам желание синът/дъщеря ми…………………………………………………………. 

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

роден/а на ……………………. ………в гр. …………………………. обл.……................... 

да бъде записан/а/ в първи клас на повереното Ви училище за учебната ……/……... год.  

     Заявявам, че желая синът/дъщеря ми да изучава следните предмети в избираемите  

учебни часове /запишете в квадратчето реда на желанието/: 

 

 Избираеми учебни часове  Избираеми учебни часове 

 

1.  Български език и литература 1. Български език и литература 

2.  Английски език 2. Английски език 

3.  Математика 3. Информационни технологии 
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1. Запознат/а/ съм с критериите за прием в училището, съгласно СИСТЕМАТА ЗА 

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ 

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА. 

2. Запознат/а/ съм с точките, които носят отделните критерии. 

3. Саморъчно отразявам своите предимства по отделните допълнителни критерии в 

таблицата, посочени при кандидатстване в електронната система по чл. 8, ал. 4 от 

Системата за правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на 

територията на Община Варна. 

 

№ Критерии Точки Да/Не 

1.  Дете с трайни увреждания над 50% 30  

2.  Дете на един или  двама починали родители 30  

3.  Други деца от семейството над 12-годишна 

възраст, обучаващи се в училището 
30  

4.  Дете, завършило подготвителна група в 

избраното училище 
0 

 

В училището 

няма ПГ. 

5.  Дете от семейство с повече от две деца 30  

 Общ брой точки, с които е регистрирано 

заявлението за прием в електронната 

платформа 

 

 

……………………………………… 

 

4. Прилагам необходимите документи за записване в първи клас и съответните 

документи, които доказват предимства по отделните допълнителни критерии за прием: 

4.1. Удостоверение за раждане на детето – копие и оригинал /за сверка/ 

4.2. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование – – копие и 

оригинал /за сверка/ 

4.3. Други документи, доказващи наличие на предимство по допълнителните критерии  

от таблицата  /опишете документите/: 

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

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

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

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

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

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

4.4.Декларация за информирано съгласие на родителя /настойника/, относно условията 

на целодневната организация на учебния процес; 

4.5.Декларация – съгласие за   лични данни. 

 

5. Заявявам, че с подписа си декларирам верността на всички документи, които съм 

представил/а/ и верността на саморъчно попълнената от мен таблица. Известно ми е, че 

нося отговорност по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.  

 

 

 

Дата: ……………..        Подпис:………… 


