
Основно училище „Черноризец Храбър” – Варна 
гр. Варна 9010   ул. „Студентска” 1, п.к.78, тел./факс 052/303 284 

e-mail: chernorizets_varna@abv.bg; www.chernorizets.com 

 

ПРИЕМ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 

6 годишни – учебна 2019/2020 година 

График за подаване на документи за прием в ПГ за учебната 2019/2020 година: 

№ Дати Дейност по приема 

1 20.05.2019 – 07.06.2019 г. Прием на документи в деловодството на училището 

2 10.06.2019 г. Първо класиране и обявяване на свободни места 

3 12.06.2019 – 24.06.2019 г. Прием на документи за запълване на свободни места 

4 25.06.2019 г. Второ класиране и обявяване на свободни места 

Необходими документи: 

1. Заявление за прием в ПГ по образец. (може да бъде изтеглено от сайта на училището 

http://www.chernorizets.com/прием/  или попълнено на място в училище). 

2. Копие от акт за раждане на детето и оригинал за сверка. 

3. Документи, удостоверяващи обстоятелствата съгласно посочените критерии за прием 

в ПГ. 

Критерии за прием в ПГ 

В случай, че постъпилите заявления за прием в ПГ в определените срокове 

надхвърлят допустимия брой места в ПГ се прилагат следните критерии за подбор: 

1. Дете от ПГ на ОУ „Черноризец Храбър“, на което предстои да бъде отново в ПГ 

за учебната 2019/2020 г. се приема по право. Родителите подават само заявление 

за прием в ПГ по образец. 

2.  Степен на близост до ОУ "Черноризец Храбър" 

а) Местожителство със степен на близост до училището    1  , съгласно 

приложената карта, удостоверено с лична карта / документ за регистрация - 50 т. 

б) Местожителство със степен на близост   2  , съгласно приложената карта, 

удостоверено с лична карта / документ за регистрация - 40 т.  

в) Местожителство със степен на близост     3     (район Приморски), удостоверено 

с лична карта / документ за регистрация - 20 т. 

г) Местожителство в гр. Варна, извън територията на район Приморски - 10 т. 

3. Други деца от семейството, обучаващи се в училище - 50 т. 

4. Дете на двама починали родители - 5 т. 

5. Дете с увреждания над 50% - 5 т. 

 Картата със степените на близост е достъпна в сайта на училището: 

http://www.chernorizets.com/прием/ 
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