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КРИТЕРИИ, ТОЧКИ ЗА КЛАСИРАНЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В НУ „ИВАНЧО МЛАДЕНОВ“ 

ГР. ВРАЦА 

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА 

№ Критерии Бр. 

точки 

Документ, доказващ 

обстоятелството по критерия 

1.  1.1. Деца с постоянен/настоящ адрес в 

прилежащия район на училището, непроменян 

в последните над 3 години преди подаване на 

заявлението; 

1.2. Деца от с. Згориград;  

 

 

4 т. 

 

 

 

Адресна регистрация, 

непроменена след 01.01.2019 г. 

/лична карта на родителя 

/настойника за сверяване на 

данните/ 

2.  Деца, чиито братя или сестри са ученици в НУ 

„Иванчо Младенов“, независимо от 

постоянния/настоящия адрес. 

 

4 т. 

Съгласно училищната 

документация 

3.  Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия 

район на училището повече от 1 година, но 

променен през последните от 1 до 3 години преди 

подаване на заявлението 

3 т. 

 

Удостоверение за адресна 

регистрация 

4.  Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия 

район на училището, но променен през последната 

1 година преди подаване на заявлението 

2 т. 

 

 

Удостоверение за адресна 

регистрация 

5.  Деца с трайни увреждания над 50% 2 т. Копие от Експертно решение на 

ТЕЛК/НЕЛК на детето 

6.  Деца с починал/починали  родител/родители; 2 т. Препис-извлечение от акт за 

смърт на родител 

7.  Близост до месторабота на родител в района, около 

училището 

1,5 т. Служебна бележка от 

институцията, в която работи 

родителя 

8.  Деца, чиито братя или сестри  са ученици в  

съседното училище СУ ,,Козма Тричков“, 

независимо от постоянния/настоящия адрес  

1 т. Служебна бележка от СУ „Козма 

Тричков“ гр. Враца 

9.  Дете от семейство с повече от две деца  0,5 т. Декларация от родителя 

 

* Заявления за прием в I клас се подават всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:30 

ч. от 11.04. до 08.06.2022 г. /вкл./. Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от 

общия брой събрани точки по отделните критерии. При равен брой точки за заемане на 

последните места с предимство се ползват децата, живеещи по-близо до училището. 

   Списъкът с класираните ученици ще съдържа входящите номера, получени при подаване на 

заявлението и ще бъде публикуван на интернет страницата на училището http://www.nu-

ivanchomladenov.org/ и на входната врата на учебната сграда – срок до 10.06.2022 г. /вкл./. 
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