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ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ПРИЕМ 2019/2020 ГОДИНА 

 

Информация за дете 

Кандитатства за прием в:   Детска градина или подготвителна група 

     Детска ясла 

 ЕГН   Личен номер 

ЕГН: _____________________________________  

 

Личен номер: ________________________; Година на раждане: _______________________ 

 

Име:_________________________________________________________________________ 

 

Презиме:_____________________________________________________________________  

 

Фамилия:_____________________________________________________________________ 

 

 Осиновено дете или дете от приемно семейство   Номер: _______________________ 

/При приемно семейство – номер на договор за настаняване или отглеждане на дете от 
приемно семейство/Заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. 

Бургас; При осиновяване – Номер на съдебно удостоверение/Съдебно решение за 
допускане на осиновяването/ 

Местоживеене на детето 

ИНФОРМАЦИЯ 

Избира се района по местоживеене на детето, като се посочва и точния адрес. 
Трябва да се посочи и от колко години детето живее на посочения адрес, като това 
определя към коя група ще бъде причислено то (в зависимост от прилежащия район 
на всяко детско учебно заведение): 

ГРУПА 

1: 

Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее над 2 г. на 

посочен адрес в съответния прилежащ район към детската градина 

или училището, считано към датата на подаване на заявлението за 

прием (не важи за деца, кандидатстващи за детска ясла). 

300 

т. 

ГРУПА 

2: 

Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее от 1 г. или повече 

на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската ясла, 

детската градина или училището, считано към датата на подаване на 

заявлението за прием. 

200 

т. 

ГРУПА 

3: 

Дете с постоянен (или настоящ) адрес, което живее под 1 г. на 

посочен адрес в съответния прилежащ район към детската ясла, 

детската градина или училището, считано към датата на подаване на 

заявлението за прием. 

100 

т.  

ГРУПА 

4: 

Дете с постоянен (или настоящ) адрес, който е извън съответния 

прилежащ район към детската ясла, детската градина или училището, 

считано към датата на подаване на заявлението за прием. 

1 т. 
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Трябва да посочите адрес на детето, като имате право да посочите както постоянния 
адрес, така и временна адресна регистрация (ако тя е различна), като можете да 
изберете по-благоприятния за вас адрес.  

  

Район:   

 ЦАУ ПРИМОРИЕ/ЗОРА (включва: Център, к-с Възраждане, к-с Лазур, к-с Братя 

Миладинови, кв. Крайморие) 

 ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ (включва: к-с Славейков, кв. Лозово, кв. Банево, кв. Ветрен) 

 ЦАУ ИЗГРЕВ (включва: к-с Изгрев, к-с Зорница, кв. Сарафово, кв. Рудник, кв. Черно 

море) 

 ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ (включва: к-с Меден рудник, кв. Победа, кв. Акациите, кв. Горно 

Езерово) 

 ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО (включва: кв. Долно Езерово) 

 гр. БЪЛГАРОВО 

 с. РАВНЕЦ 

 с. МАРИНКА (заедно със с. Димчево, с. Твърдица и с. Извор) 

 ДРУГ РАЙОН 

 

Адрес: _______________________________________________________________________ 

Време на местожителство:  

  Местоживеене в посочения район над 2 години (+300 т.) 

  Местоживеене в посочения район над 1 година (+200 т.) 

  Местоживеене в посочения район под 1 година (+100 т.) 

  Без адресна регистрация в ГРАО за Бургас (+1 т.) 

 

Майка 

 

Име:_________________________________________________________________________ 

 
Презиме:_____________________________________________________________________            

 

Фамилия:____________________________________________________________________ 

 

Имейл:_______________________________________________________________________            

 

Телефон:_____________________________________________________________________ 

 

Трудов статус:  

  Трудов договор 

  Граждански договор 

  Не работи 

  Самоосигуряващ се 
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Баща 

Име:________________________________________________________________________ 

 
Презиме:_____________________________________________________________________            

 

Фамилия:____________________________________________________________________ 

 

Имейл:_____________________________________________________________________            

 

Телефон:____________________________________________________________________ 

 

Трудов статус:  

  Трудов договор 

  Граждански договор 

  Не работи 

  Самоосигуряващ се 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

Моля, отбележете само тези критерии, които се отнасят до детето, което се 

регистрира. В случай, че за детето, което се регистрира, не се отнася нито един от 

посочените критерии, не отбелязвайте нищо. 

 Допълнителните критерии добавят фиксиран брой точки към кандидатурата на 

съответното дете. Наличието на обстоятелствата, отговарящи на посочените от Вас 

критерии, трябва да бъдат удостоверени със съответните документи. В случай, че такива 

документи не бъдат предоставени в детското заведение в срока на записването, такова ще 

бъде отказано на класираното дете. Родителите на децата, на които е отказан прием, са 

длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират точните обстоятелства. Ако не 

го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва 

на следващо класиране. 

Допълнителна информация 

 Деца с трайни увреждания над 50% (+14 точки): 

 Номер на ТЕЛК/НЕЛК:_____________________________________________________ 

 Дете с един или двама починали родители (+12 точки): 

 Номер на смъртен акт:____________________________________________________ 

 Дете от многодетно семейство (с три или повече деца) (+10 точки) 

 ЕГН на брат/сестра:_______________________________________________________ 

 Дете-близнак(с три или повече деца) (+1 точка) 

 ЕГН на брат/сестра:_______________________________________________________ 

 Дете със СОП (+1 точка) 

 Номер на ТЕЛК или Протокол от лекарска комисия:_____________________________ 
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

Моля, изберете 3 различни детски заведения подредени според вашите желания, 

като ще получите допълнителни точки за "Първо желание" + 8 точки, "Второ 

желание" + 7 точки, "Трето желание" + 6 точки.  

 Деца, които имат брат или сестра в някое детско учебно заведение, могат да 

маркират това обстоятелство и ще бъдат причислени в най-високата група по местоживеене, 

дори и адресът им да не е в прилежащия район на детското учебно заведение. Това 

означава, че:  

• Деца, кандидатстващи за детска градина или подготвителна група в училище, чиито 

брат или сестра посещават същото детско или учебно заведение към 15.09.2019 г., се 

разпределят в максималната възможна Група 1 (с 300 точки), независимо от постоянния/ 

настоящия им адрес.  

• Деца, кандидатстващи за детска ясла, чиито брат или сестра посещават същото детско 

заведение към 15.09.2019 г., се разпределят в максималната възможна Група 2 (с 200 

точки), независимо от постоянния/настоящия им адрес.  

Избор на детски учебни заведения 

Първо желание (+ 8 точки): ____________________________________________________ 
 
  Брат или сестра посещава същото детско учебно заведение към 15.09.2019 г. 

 
 ЕГН/Личен номер:_________________________________________________ 
  
 
Второ желание (+ 7 точки): ____________________________________________________ 

 
  Брат или сестра посещава същото детско учебно заведение към 15.09.2019 г. 

 

 ЕГН/Личен номер:_________________________________________________ 
 
 
Трето желание (+ 6 точки): ____________________________________________________ 
 
  Брат или сестра посещава същото детско учебно заведение към 15.09.2019 г. 

 

 ЕГН/Личен номер:_________________________________________________ 
 
 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Декларирам, че попълнените данни са точни и отговарят на истината. 

  

 

Подпис на родител: _________________________________ 

 

 

 

 



5 
 

                                 Приложение №2 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 

От__________________________________________________________________________ 

/Трите имена на родителя/ 

 

____________________________________________________________________________
/адрес/ 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, 

 

 

че детето ми _________________________________________________________________, 

 

родено на ______________________________________, ще бъде записано и ще посещава  

 

________________________________________________________________________група  

/яслена, първа, втора, трета или четвърта/ 

 

при Детска градина „БРЕЗИЧКА” – гр. Бургас. 

  

 

 

 

 

 

ДАТА: ________20___г.   ДЕКЛАРАТОР: ________________________ 

                                                                                                   /подпис/ 


