
 
До Директора на ОУ „Христо Максимов”                                                                                   Приложение №1 

гр. Самоков   
                                                                                                     Вх. № ........................................................... 

  

Заявление  

за участие в прием за първи клас 
 

  
от …………………………………………………………………………………………………………………  

трите имена на родителя (настойника) 

 

Уважаема госпожо Директор, Моля детето ми да участва в прием в първи клас за учебната 2021/2022  
година в ОУ „Христо Максимов”  гр. Самоков. 

 
 

                                                                ДАННИ ЗА ДЕТЕТО, подлежащо на класиране за прием: 

 
 

      Трите имена: ......................................................................................................................................... 
 

       Адрес: ................................................................................................................................................... 
 

дата и място на раждане: ..................................................................................................................... 
 

Личен лекар: .........................................................................     ........................................................... 
                                                               /име/                                                                               /телефон/ 
 

ДАННИ ЗА БРАТ/СЕСТРА НА ДЕТЕТО, подлежащо на класиране за прием: 

 
 

 Трите имена: .......................................................................................... клас: ................................... 
 

       Адрес: ................................................................................................................................................... 

 
 

ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ /НАСТОЙНИЦИТЕ/ 

м
ай

к
а 

 

 

Трите имена: ............................................................................................................................. 

 

Адрес: ......................................................................................................................................... 

 

Месторабота: 

Телефони:                                                        e-mail: 

б
ащ

а 

 

Трите имена: ............................................................................................................................. 

 

Адрес: ......................................................................................................................................... 

 

Месторабота: 

Телефони:                                                       e-mail: 

 

                     



 
ДЕТЕТО Е С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НАД      50 %     ДА     НЕ                                        

  /вярното се огражда/ 
 
 
 
 

Желая/ не желая   дъщеря ми/синът ми да посещава групата за целодневна                  

организация на учебния ден /огражда се верният отговор/ 
 
 
 
 

Декларирам: 

 
1. Запознат/а/ съм с Наредбата за приемане на ученици в първи клас на 

общинските училища на територията на община Самоков  
2. Запознат/а/ съм с правилата за целодневна организация на учебния ден в 

училището, за което кандидатствам.   
3. Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на 

ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.   
4. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, 

съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.  
 

 

 

Заявлението е подадено от:  

 

...............................................................................................................................................  
/трите имена/ 

 

 

Дата:....................... ……………………………  
          /подпис/ 

 
На основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от   Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Правилника за 

набиране, обработка и  съхраняване на лични данни в ОУ „Христо Максимов” – гр. Самоков 

Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът на лични данни и служителите,  

обработващи лични данни в ОУ „Христо Максимов” – гр. Самоков,  да обработват личните ми данни  - имена,  

адрес, телефон, e-mail и други необходими данни, както и личните данни на детето ми. 

Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни.  

ДЕКЛАРАТОР:        

 ......................................         

 (подпис) 

 


