
ДО 

ДИРЕКТОРА  НА  

Обединено училище „Темелко Ненков“ 

гр. Перник 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
за издаване на дубликат на  

………………………………………….…………..…………………..………….. 
вид документ (удостоверение, свидетелство, диплома) 

 

от …………………..………………………..…….………………………………………….. 
име, презиме, фамилия 

завършил ………………………………………….………………………………………….  
клас, етап, степен на образование 

………………………………………………………………………………………………… 

профил, професия, специалност 

през учебната ……….…./……………….. година в …………………………………….. 

……………………………………………………………………………….…………..….. 
            вид, наименование и местонахождение на институцията 

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

Издаването на документа се налага поради следните причини: ………….……………… 

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

Приложени документи: 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 

За контакти: телефон …………………., е-mail …………………………………………….  

Пълномощно № …………………………………………..…………………………………… 

на ………………………………………………………………………………………………. 
име, презиме, фамилия 

 

 

  Дата: …………………. 

   гр./с……………………..                    Подпис: 

                   Име, фамилия ………………………… 

 



ДО 
ДИРЕКТОРА  

НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ  
„ТЕМЕЛКО НЕНКОВ“ 

ГР.  ПЕРНИК 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

от …………………………………………………………………………………… 

/трите имена/ 
 

 

Родител на  .................................................................................................................... 
ученик/ученичка в …………………… клас за учебната 20 ….. / 20 …… година.  
професия /специалност ……………………………………………………. 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 
  Заявявам желание да бъде издадено удостоверение за преместване на 

сина ми /дъщеря ми 
…………………………………………………………………………………… 

                                                         /трите имена на ученика/ученичката/ 
 

ученик /ученичка в……….............. клас във връзка с преместването му/й в  
 

…………………………………………………………………………………… 
/наименование на училището, в което се премества/ 

           

          Прилагам служебна бележка за потвърждаване възможността за записване на сина ми/дъщеря 
ми, издадена от директора на приемащото училище.  

Предоставяйки тези данни, давам съгласие на Обединено училище „Темелко Ненков” град Перник да 
ги използва за нуждите на администрацията.  

Посочената информация ще бъде обработена и съхранявана в Обединено училище „Темелко Ненков” 

град Перник, според изискванията на Закона за защита на личните данни. 
 

 

 

 

 

 

 

Дата ……………….…….  С уважение …………………………. 
               /подпис/    

 

 



ДО 
ДИРЕКТОРА  

НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ  
„ТЕМЕЛКО НЕНКОВ” 

ГРАД ПЕРНИК 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

От 
......................................................................................................................................... 

Родител на 
......................................................................................................................................... 

Адрес 
..................................................................................................................................... 

Телефон .................................................................. 

 

Господин Директор, 

Моля, дъщеря ми/синът ми 
......................................................................................................................................... 

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

да бъде записан/а/ в повереното Ви училище в ................................................ клас 

за учебната ................................................................ година. 

Прилагам следните документи: 

1. Удостоверение за преместване изх.№ ......................... от ............................... 

2. ............................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................... 

Предоставяйки тези данни, давам съгласие на Обединено училище „Темелко Ненков” град Перник да 
ги използва за нуждите на администрацията, в това число и обявяване на списъци с трите имена на учениците.  

Посочената информация ще бъде обработена и съхранявана в Обединено училище „Темелко Ненков” 

град Перник, според изискванията на Закона за защита на личните данни. 
 

 

 

 

Дата: ........................................                                   С уважение …………………. 
град Перник 



 

ДО ДИРЕКТОРА НА 
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ 

„ТЕМЕЛКО НЕНКОВ“ 
ГРАД ПЕРНИК 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

От ……………………………………………………………………………………. 

ЕГН ………………...... 

Живущ/а …………………………………................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

Месторабота ………………………………………………………………………... 

Телефон …………………………… 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Моля, синът/дъщеря ми …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

ЕГН ……………………………………… 

да бъде записан/а в ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА за учебната 20…../20…. г. 

Същият /Същата  

 е посещавал/а подготвителна група 

 не е посещавал/а подготвителна група 

в …………………………………………………………………………………. 
/име на учебното заведение/ 

 

 

 

 

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

Град Перник 



ДО ДИРЕКТОРА НА 
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ 

„ТЕМЕЛКО НЕНКОВ“ 
ГРАД ПЕРНИК 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за записване на ученик в първи клас 

 

 

От ……………………………………………………………………………………. 

ЕГН ………………...... 

Адрес: …………………………………....................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

Телефон …………………………… 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Моля, синът/дъщеря ми 

……………………………………………………………… 

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

с адрес: ……………………………………………………………………………….. 

да бъде записан/а за ученик/чка в ПЪРВИ КЛАС за учебната 20…../20….. г. в 

повереното Ви училище. 

Желая /не желая/, синът/дъщеря ми да бъде включен/а в целодневно обучение. 
 

Към заявлението прилагам следните документи: 
1. Удостоверение за завършен подготвителен клас; 
2. Копие от Акт за раждане; 
3. Медицински картон; 
4. Сведение с данни за ученика и родителите. 

 

 

 

 

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

Град Перник 


