
ДО 

ДИРЕКТОРА  

НА .................................... 

ОБЩИНА……………... 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА УЧЕНИК В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

от.................................................................................................................................................. 

    /име, презиме, фамилия/ 

 

в качеството си на ………………………………………………………………..………..  

   /родител/настойник/попечител/  

 

Постоянен адрес: ................................................................................................................... 

   /област, населено място, община/ 

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

   /ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап./ 

 

Адрес за кореспонденция: ..................................................................................................... 

 

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

   /област, населено място, община/ 

 

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

   /ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап./ 

 

телефон за връзка: ........................................, ел. поща ............................................................ 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

С настоящото заявление моля, на основание чл.12, във връзка с  чл. 112, ал.1, т.2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование 

………………………………………………………………......................................................,  

                  /име, презиме, фамилия/ 

ученик/чка в ……………………. клас, да премине в самостоятелна форма на обучение в 

………….. клас на повереното Ви училище. 

Задължавам се да осигуря необходимите условия за обучение, познавателни книжки, 

учебници, учебни помагала и да прилагам по свой избор методи и подходи, съобразени с 

възрастта, индивидуалните потребности и интереси на детето, по време на обучението му в 

самостоятелна форма. 

 



 

Запознат/а съм с обстоятелството, че при непостигане на необходимите 

компетентности в съответния клас от страна на ....................................................................., 

ученик/чка в ................ клас , обучаващ/а се в самостоятелна форма, при спазване на 

изискванията на закона, от следващата учебна година ще продължи обучението си в друга 

форма по препоръка на екипа за подкрепа за личностно развитие. 

              Запознат/а съм с училищния учебен план за ............... клас. 

 

 Представям следните документи: 

1. Декларация по чл. 5 от Закона за предучилищното  и училищното образование /по образец/. 

2. Декларация за съгласие и на двамата родители за обучаване  на ученика в самостоятелна 

форма /по образец/. 

3. Копие от личната карта на настойника. 

4. Декларация по чл. 210, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование /по 

образец/. 

5. Копие от акт за раждане на ученика, който ще се обучава в самостоятелна форма на 

обучение. 

6. Декларация за промяна на обстоятелствата в приложените документи, описани в т.1, т.2, 

т.4, т.6. и т.8 от настоящето заявление, която следва да бъде представена в седемдневен срок 

от настъпване на новите обстоятелства /по образец/. 

7. Декларация за обстоятелствата по чл. 112, ал. 5 от Закон за предучилищното и училищното 

образование /по образец/. 

8. Заповед за приемане на детето в ЦНСТ – Раковски. 

 

 

Предоставяйки тези данни, давам съгласие на РУО – Пловдив да ги използва за нуждите на 

администрацията във връзка с осъществяване на процедурата. 

Посочената информация ще бъде обработвана и съхранявана в РУО – Пловдив или училището 

според изискванията на Закона за защита на личните данни. 

Подателят на документите носи отговорност за верността на вписаните данни. 

 

 

 

 

Дата:…………………     С уважение,  

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

          /подпис/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ 
 

 

Долуподписаният/та/…………………………………………………………………………  

/име, презиме, фамилия/ 

 

в качеството си на…………………………………………………………………….. 

/родител, настойник, попечител/ 

 

 ЕГН…………………... ЛК.№………....….., издадена на ………………………….. година 

от......……………………, държава………………………………………………………  

 

Местожителство: ........................................................................................................... 

   /област, населено място, община/ 

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

   /ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап./ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

Задължавам се да съблюдавам и спазвам целите на училищното образование, по време на 

провеждането на самостоятелна форма на обучение на детето, върху което упражнявам 

родителска права/ попечителство/ настойничество, като  му осигуря: 

1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа в съответствие с възрастта му, потребностите, способностите и интересите 

му. 

2. Съхраняване  и  утвърждаване на българската национална идентичност. 

3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности. 

4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие. 

5. Ранно откриване на заложбите, способностите му и насърчаване на развитието и 

реализацията му. 

6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия му живот. 

7. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 

отговорното  му гражданско участие. 

8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност. 

9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания. 



10. Опознаване на националните, европейските и световните културни ценности и  

традиции. 

11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 

техните взаимовръзки. 

12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които произтичат от членството на Република България  в 

Европейския съюз. 

 

 

 

Дата: ………………     Декларатор: ………………. 

         /подпис/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 
 

Долуподписаният/та/…………………………………………………………………………  

/име, презиме, фамилия/ 

 

в качеството си на…………………………………………………………………….. 

/ родител, настойник, попечител/ 

 

 ЕГН………………...… ЛК.№………....….., издадена на ………………………….. година 

от......……………………, държава………………………………………………………  

 

Постоянен адрес: ........................................................................................................... 

   /област, населено място, община/ 

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

   /ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап./ 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,   Ч Е: 

 

Изразявам писменото си съгласие детето, върху който упражнявам родителски права/ 

попечителство/ настойничество да се обучава в самостоятелна форма в 

………………….………………….. 

  /училище/  

 

 

Дата: ………………     Декларатор: ………………. 

         /подпис/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 210, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование 

/ЗПУО/ 
 

 

Долуподписаният/та/…………………………………………………………………………  

/име, презиме, фамилия/ 

 

в качеството си на ………………………………………………………………………….. 

/ родител, настойник, попечител/ 

 

 ЕГН……………….…… ЛК.№……….………...….., издадена на ………………… година 

от......…………………..………………,държава…………………………………..……….,  

 

Постоянен адрес: .......................................................................................................... 

   /област, населено място, община/ 

 

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

   /ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап./ 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

  Задължавам се да осигуря необходимите условия за обучение, познавателни книжки, 

учебници, учебни помагала и да прилагам по свой избор методика и подходи, съобразени с 

възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето, върху което упражнявам 

родителски права/ попечителство/ настойничество по време на обучението му в 

самостоятелна форма. 

 

 

 

 

Дата: ………………     Декларатор: ………………. 

         /подпис/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

за промяна на обстоятелствата в представените документи към заявление за 

преминаване на ученик в самостоятелна форма на обучение, съгласно чл.12, във връзка 

с чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ 

 

 
Долуподписаният/та/…………………………………………………………………………  

/име, презиме, фамилия/ 

 

в качеството си на …………………………………………………………………………… 

/ родител, настойник, попечител/ 

 

 ЕГН…………………… ЛК.№……………....….., издадена на …………………… година 

от......……………………….……………, държава………………………………….……….,  

 

Постоянен адрес: ....................................................................................................................... 

   /област, населено място, община/ 

 

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

   /ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап./ 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Задължавам се в седемдневен срок да уведомя експертната комисия към Регионално 

управление на образованието – Пловдив за настъпили промени в обстоятелствата, относно 

представените документи към заявлението за преминаване на детето, върху което упражнявам 

родителски права/ попечителство/ настойничество в самостоятелна форма на обучение, от 

настъпване на същите.  

 

 

Дата: ………………     Декларатор: ………………. 

         /подпис/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 112, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование 

/ЗПУО/ 
 

Долуподписаният/та/…………………………………………………………………………  

/име, презиме, фамилия/ 

 

в качеството си на ……………………………………………………………….. 

/родител, настойник, попечител/ 

 

ЕГН…………….………… ЛК № …….…………....….., издадена на ……………… година 

от......……………………, държава……………….,  

 

Постоянен адрес:.......................................................................................................... 

   /област, населено място, община/ 

 

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

   /ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап./ 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Запознат/а съм с обстоятелството, че при непостигне на необходимите компетентности 

в съответния клас от страна на …………………………..…………… 

…………………..……………………………………………, ученик/чка в …......... клас 

/име, презиме, фамилия/    

върху който/ която упражнявам родителски права/ попечителство/ настойничество, обучаваща 

се в самостоятелна форма на обучение, при спазване на изискванията на закона, ще продължи 

обучението си в друга форма на обучение по препоръка на екипа за подкрепа на личностно 

развитие. 

 

 

 

 Дата: ………………     Декларатор: ………………. 

         /подпис/ 

 
 

 

 

 


