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Вх.  №………. / …………….. година 
 

ДО ДИРЕКТОРА  

НА СУ ”Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” 

СВИЛЕНГРАД 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

От............................................................................................................................................................... 
/собствено, бащино и фамилно име/ 

 

Точен адрес.................................................................................................. ……………………, 

…………………………………………………………….. тел  ................................................... 
 

 ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Заявявам желанието си синът ми/дъщеря ми  ……………………………………………… 

 

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

                                  / собствено, бащино и фамилно име на детето/ 

ЕГН........................................................., роден/а в гр........................................... ………………,   

област............................................................... да участва в класирането за прием в първи 

клас в повереното Ви училище.  

Прилагам следните документи:  

1. Копие от акт за раждане на детето/ оригиналът се представя за справка/. 

2. Лична карта /копие/ на родителя и/ или документ от служба ГРАО за постоянен/ 

настоящ адрес. 

      3. Документи, доказващи наличието на обстоятелства за ползване на допълнителен 

брой точки при кандидатстването: 

 за дете със СОП –документ от регионалния екип за подкрепа на личностното 

развитие на деца със СОП;  

 за дете  с eдин / двама починали родители- копие от Акт за смъртта; 

 за дете с трайни увреждания над 50%- протокол от ЛКК или документ от ТЕЛК; 

 брат или сестра в училището до 12- годишна възраст; 

 за дете от социално заведение- служебна бележка от ръководителя ; 

 декларация от родител/ свободен текст/, че детето посещава  подготвителна 

група в детска градина в близост да училището; 

 за дете, чийто родител работи в близост до училището- служебна бележка от 

местоработата на родителя с посочен точен адрес на работното място. 

       /Подчертава се посоченото предимство и се прилагат съответните документи / 

 

Декларирам, че доброволно съм предоставил и ще предоставям и в бъдеще лични 

данни по ЗЗЛД на мен, съпруга(та) ми и нашето дете за осъществяване на неговото 

обучение 

  

Дата: ..........................                                                            Подпис:..........................                                                      
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