
Вх. № ………………/………………….. ДО ДИРЕКТОРА 

НА 134. СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ 

ГР. СОФИЯ, УЛ. „ПИРОТСКА“ № 78 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 
От ……………………………………….……………………………………………….…………………........ 

(собствено, бащино и фамилно име на родителя/настойника/пълномощника) 

 
родител/ настойник/пълномощник на .…………………………………………..………………………........ 

 

адрес за контакт на родителя/настойника/пълномощника: град …………...…………… пощ. код. …....... 

 

ул./бул./ж.к. ……………………………………………………………....… бл. .…... вх. .… ет. .… ап. …… 

 
дом. тел. ……………………… служ. тел. …………....…....…… моб. тел. ………...……………………… 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
 

 

Моля, да бъдат разгледани документите на лицето …………………………………………..…….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
(собствено, бащино и фамилно име) 

 

ЕГН/ЛНЧ …………………………………………, дата на раждане ……..………….……………………... 

 
месторождение ......................................................, гражданство ..................................…………………….. 

 

адрес по местоживеене: град ……………………………………………………… пощ. код. ……...…....... 

 

ул./бул./ж.к. ……………………………………………………………....… бл. .….. вх. .… ет. .… ап. …… 

 
за завършен …………………………………........…… клас в ………………………………………............. 
 (с цифри и с думи)  (наименование и адрес на училището, държава) 

 

………………………………………………………………………………………………………….…….….. 
(наименование и адрес на училището, държава) 

 

през учебната ………………………………… година и полученото от него образование да бъде 

приравнено към съответното в Република България с цел достъп до обучение в системата на 

предучилищното и училищното образование и продължаване на обучението в 134. СУ „Димчо 

 

Дебелянов“, гр. София, в …………………………………………....……клас. 
(с цифри и с думи) 



 

Прилагам следните документи:  
1. Документ за училищно образование;  
2. Документ, в които се посочва какви права дава документът по т. 1 за продължаване на 

образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т.1;  
3. Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените 

оценки, ако не са вписани в документа по т. 1;  
4. Превод на български език на документите по т. 1, 2 и 3 от заклет преводач;  
5. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението 

в училище на чужда държава. 
 

Документите по т. 4 се подават в оригинал, а документите по т. 1, 2, 3 и 5 –  в оригинал или 
копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа. 

Документите по т. 1, 2, и 3 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с 

Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с 

подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на 

Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с 

Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (ДВ, бр. 73 от 1958 г.), с изключение на 

документите, издадени от училище в системата на Европейските училища, които не се легализират, 

както и за лица, които желаят признаване на класове от I до IV включително. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО НА ЛИЦЕТО 

Завършените класове по учебни години, училище (българско или на друга държава): 

№ учебна година клас училище държава 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с признаването, 

посочени от директора на приемащото училище. 

 
Декларирам, че за неверни данни нося наказателна отговорност по член 313 от Наказателния 

кодекс. 
 

 

……………………….. 
(дата) 

 

гр. ……………….…...       Подпис: ………………................ 


