
 

ДО  

НАЧАЛНИКА 

НА РУО – ДОБРИЧ  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

От ................................................................................................................ ЕГН .................................... 

живущ(а) в гр./с. ........................................., ул. .................................................................................... 

№ ............., вх. ............., ет. ................, телефон за контакт ............................................................... 

Родител на: 

1. ................................................................................................................... ЕГН ................................... 

2. ................................................................................................................... ЕГН ................................... 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧАЛНИК, 

 

       На основание чл. 60, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование, желая детето ми – близнак да бъде прието над утвърдения държавен 

план-прием за учебната 2021 / 2022 година, като Ви уведомявам за следното: 

1. Синът / дъщеря ми .................................................................................. вх.№ .................................. 

е класиран(а) и записан(а) в ....................................................................... гр./с. .................................. 

с профил/специалност ............................................................................................................................. 

      Предвид горното и правото ми да запиша близнак в паралелката, в която другият близнак е 

записан Ви информирам, че: 

синът / дъщеря ми ....................................................................................... вх.№ .................................. 

не е приет(а) в същия профил/специалност и е положил(а) изпити от НВО по БЕЛ и по 

математика. Завършил(а) е основно образование в годината на кандидатстване и няма 

противопоказания за да се обучава в същия профил/специалност от професия. 

      Заявявам желанието си като родител и това на неприетия близнак, същият да бъде записан в: 

Училище ................................................................................................. гр./с. ......................................... 

Профил/специалност ................................................................................................................................ 

над утвърдения държавен план-прием за учебната 2021 / 2022 година. 

 

Прилагам следните документи: 

1. Копие от свидетелство за основно образование № ....................................................... 2021 г. 

издадено от ........................................................................................, гр./с. ............................................ 

(на неприетия близнак); 



2. Копие на медицинско свидетелство № ...................................................... (на неприетия близнак); 

3. Копие от удостоверение за раждане на близнаците; 

4. Други документи ............................................................................................... (ако са приложими); 

Забележка: При подаване на заявлението се представят и оригиналите на документите за сверяване 

 
      Предоставяйки тези данни, давам съгласието си Регионално управление на образованието – 

Добрич да ги използва за нуждите на администрацията във връзка с осъществяване на дейностите 

свързани с реализиране на държавния план-прием за учебната 2021 / 2022 година, съгласно Закон 

за защита на личните данни. 

      Посочената информация ще бъде обработена и съхранявана в РУО – Добрич и включена в 

автоматизираната база данни на РУО – Добрич и Министерство на образованието и науката, според 

изискванията на Закон за защита на личните данни. 

 

 

 

Дата: ...........................................                         Подпис на ученик:  1. ............................................. 

гр. Добрич                                                                                               2. ............................................. 

                                                                              Подпис на родител: 1. ............................................ 

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


