
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми членове на Обществения съвет, 

Моля да се запознаете с информацията относно приема в първи клас и в 

подготвителните групи за учебната 2023/2024 година и ако имате възражения да ги 

изпратите на имейла на училището най-късно до 20.01.2023 г. 

 

Предлагаме през учебната 2023/2024 година в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ да бъдат 

приети 78 ученици в първи клас - 3 паралелки по 26 ученици (39 момчета и 39 момичета), 

както и 60 деца в 3 подготвителни групи (30 момчета и 30 момичета). 

 

Критериите за прием са както следва: 
 

№ КРИТЕРИИ    ЗА   ПРИЕМ 

НА  УЧЕНИЦИ В  І КЛАС 

НЕОБХОДИМИ    ДОКУМЕНТИ 

1. Подаване на заявление за  

участие в  приема. 

Заявление с вх. №..., заведено в канцеларията на 

училището. 

2. Деца, завършили 

подготвителни групи към 

училището. - 20 точки 

Удостоверява се от училището със служебна 

бележка. 

 

3. Други деца от семейството, 

братя или сестри до 12-

годишна възраст, обучаващи 

се в училището. - 15 точки  

 

Допълнителен критерий: 

Други деца от семейството, 

братя или сестри над 12-

годишна възраст, обучаващи 

се в училището. - 12 точки 

Удостоверява се от училището със служебна 

бележка. 

 

4. Деца, които се ползват от 

конституционното си право да 

се обучават на иврит /като 

майчин език/. -  25 точки 

Заявление /по образец/ за изучаване на майчин 

език. 

Предоставени и внесени в училището  

документи, удостоверяващи ползването на  

конституционното право за изучаване на майчин 

език.  

Комисия към фондация ОРТ обработва 

съответните документи. 

5. Деца  с двама починали 

родители. – 30 точки 

Акт за смърт на родител/родители. 

Удостоверение за раждане на детето. 
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Деца с един починал родител. - 

10 точки 

Предоставят се в момента на подаване на 

заявлението за участие в класирането за прием в 

първи клас. 

6. Дете с трайни увреждания над 

50%. – 5 точки 

Медицински документ – ТЕЛК, валиден към 

момента на подаване на документите. 
 

Графикът на дейностите по приема на ученици в първи клас в 134. СУ (държавно 

училище) ще бъде предложен след обявяването на старта на дейностите по прием за 

общинските столични училища, регламентиран  с решение  на Столичния общински 

съвет. 

 

В подготвителните групи се приемат с преимущество деца на възраст, отговаряща на IV 

група в детската градина, т.е. деца, които са навършили или ще навършат 6 (шест) години 

в календарната 2023 година. 

 
№ КРИТЕРИИ    ЗА   ПРИЕМ   НА  

ДЕЦА В  ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 

НЕОБХОДИМИ    

ДОКУМЕНТИ 

1. Подаване на заявление за  участие в  

класирането. 

Заявление с вх. № ..., заведено от 

комисия по приема в училището. 

2. Дете с трайни увреждания над 50%. - 5 

точки 

 

Медицински документ – ТЕЛК, 

валиден към момента на 

подаване на заявлението за 

участие в класирането. 

3. Други деца от семейството, обучаващи 

се в училището, до 12 годишна възраст. - 

15 точки 

 

Други деца от семейството, обучаващи 

се в училището, над 12 годишна възраст. 

- 12 точки 

Удостоверява се от училището 

със служебна бележка.  

 

4. Деца, които се ползват от 

конституционното си право да се 

обучават на иврит /като майчин език/.-25 

точки. 

  

Заявление /по образец/  за 

изучаване на  майчин език. 

Предоставени  и внесени в 

училището документи, 

удостоверяващи ползването на 

конституционното право за 

изучаване на майчин език - 

иврит. 

 Комисия към фондация ОРТ 

обработва съответните 

документи.  

5. Деца с  двама починали родители – 30 

точки  

Деца с един починал родител – 10 точки 

 

Смъртен акт на 

родител/родители.  

Удостоверение за раждане на 

детето. 



 
 

Копия от посочените документи 

се предоставят  в момента на 

подаване на заявлението за 

участие в класирането. 

6. Събеседване с родител при  ясни 

критерии. 

 – максимален брой точки - 20 точки 

Попълнен чек-лист от родителите 

в деня на подаване на 

заявлението за участие в 

класирането.  

7. Приемът на близнаци е заложен в 

посочения брой места момчета/момичета 

 

Удостоверява се с копие от 

Удостоверение за раждане на 

децата 


