
ДО ДИРЕКТОРА 

НА НГПИ "СВЕТИ ЛУКА" - СОФИЯ 

 

З А Я В Л Е Н И Е за записване в VIII клас 

от ............................................................................................................................, входящ № ..................., 

(име, презиме и фамилия на кандидата) 

дата на раждане: ............................, месторождение ..................................., гражданство ......................, 

постоянен адрес ............................................................................................................................................. 

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

настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е различен от постоянния)......................................................................... 

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

телефон ...............................................................; e-mail адрес: ................................................................... 

  

и .............................................................................................................................. – .................................... 

          (име, презиме и фамилия на родител или настойник, попечител, лице, полагащо грижа) 

постоянен адрес ............................................................................................................................................. 

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

настоящ/обичаен адрес (попълва се, ако е различен от постоянния)........................................................................ 

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

телефон ...............................................................; e-mail адрес: ................................................................... 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 Моля да бъда записан/а в повереното Ви училище в VIII клас, дневна форма на обучение,  

специалност: ................................................................................................................................................. 

  Прилагам следните документи: 

1. Свидетелство за основно образование – оригинал. 

2. Медицинско свидетелство – оригинал, издадено от общопрактикуващия лекар (с данни, че 

обучението по специалността не е противопоказно на здравословното ми състояние и с 

информация за цветоусещане). 

3. Актуална цветна снимка – 1 брой. 

 

 

 Подпис на ученика: ......................................................... 

Приел заявлението: .................................. Подпис на родителя/ настойника: ................................. 

.................................................................... ............................................................................................ 
 (име, фамилия и подпис) (име и фамилия) 

           

 

 



 

 ДАННИ ЗА УЧИЛИЩНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ  

И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

 

От кое училище идва ученикът: ................................................................................................................. 

Майка .......................................................................................................................................................... 
 (rме, презиме, фамилия) 

ЕГН .................................... образование ..................................................................................................... 

Телефон: домашен .................................... GSM .................................. e-mail ........................................... 

Друг домашен адрес...................................................................................................................................... 

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

Професия ........................................................................................................................................................ 

Месторабота .................................................................................................................................................. 

Служебен телефон ....................................... телефон за спешен случай .................................................. 

Служебен адрес ............................................................................................................................................ 

Упражнява ли родителски права – ДА; НЕ 

Баща .............................................................................................................................................................. 
 (rме, презиме, фамилия) 

ЕГН .................................... образование ...................................................................................................... 

Телефон: домашен .................................... GSM .................................. e-mail ............................................ 

Друг домашен адрес ..................................................................................................................................... 

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

Професия ........................................................................................................................................................ 

Месторабота .................................................................................................................................................. 

Служебен телефон ....................................... телефон за спешен случай .................................................. 

Служебен адрес ............................................................................................................................................ 

Упражнява ли родителски права – ДА; НЕ 

Личен лекар: ................................................................................................................................................ 
(име,  фамилия) 

Телефон: служебен .................................................. GSM ........................................................................... 

 

 

 

Дата:............................                                                                      Родител: ............................................. 

гр. София               (подпис) 

 

 ............................................................... 
         (име и фамилия) 

 



 

 Във връзка с регламент 2016/679 на ЕС, обнародван в официален вестник та ЕС от 

04.05.2016 г., прилаган пряко във всички държави-членки от 25.05.2018 г. 

 Долуподписаният ...................................................................................................................– 

баща/майка (настойник/попечител) на ............................................................................................– 

ученик/чка в НГПИ "Свети Лука" - София, с настоящата декларация на основание чл. 6., т. 1а 

от регламент 2016/679 на ЕС  

ДЕКЛАРИРАМ 

съгласието си за съхраняване, обработване и предоставяне за ползване на трети лица и на 

нас, архивиране и изтриване по установения ред и срокове на личните данни на детето ми 

..............................................................................................................., мен и другия му родител –  

................................................................................................................ за постигане на следните 

цели: съставяне, обработване, съхраняване, издаване и всякакви други разрешени от закона 

дейности във връзка с посочените по-долу документи: 

1. Списък - Образец 1; 

2. НЕИСПУО – Модул "Институции" 

 подаване на данни; 

 модул "Отсъствия на деца и 

ученици"; 

 модул "Характеристики на 

средата"; 

3. Книга на подлежащите на задължително 

обучение деца до 16-годишна възраст; 

4. Електронен дневник; 

5. Удостоверение за преместване; 

6. Удостоверение за БДЖ; 

7. Удостоверения за завършен клас, етап и 

степен на образование, както и за 

издаване на дубликати на същите 

документи; 

8. Диплома за средно образование, 

свидетелство за професионална 

квалификация и дубликати на същите 

документи; 

9. Регистрационни книги за 

издадените документи; 

10. Академична справка; 

11. Служебна бележка за записване на 

ученик; 

12. Декларация обр. 3 за здравно 

осигуряване на ученици; 

13. Платформи за ДЗИ, НВО, обучение 

в електронна среда; 

14. Декларация за здравно осигуряване 

по чл. 40, ал. 3 от ЗЗО; 

15. Застраховка "Злополука"; 

16. Национални и европейски 

образователни програми, както и всички 

други документи, изисквани от МОН, МК, 

РУО – София-град, МВР, Агенция за 

закрила на детето, Агенция за социално 

подпомагане, изисквани от тях, свързани с 

обучението и възпитанието на детето ми. 

  Уведомен съм, че при липса на съгласие за обработване на изискваните лични данни 

НГПИ "Св. Лука" - София може да откаже записването на детето ми в училището. 

....................... 2020 г. ДЕКЛАРАТОР: ..................................................................................... 

гр. София                (име и фамилия, подпис) 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/та_______________________________________________________________ 

/име, презиме, фамилия на ученика/ученичката/ 

 

с ЕГН____________________ на______години,  

с адрес:__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

в качеството си на ученик/чка в НГПИ „Св. Лука“ - гр. София 1303, бул. „Сливница“ № 134  

Основна информация за родителя/попечителя, приподписващ Декларацията, съгласно чл. 4, 

ал. 2 от Закона за лицата и семейството:  

_________________________________________________________________________________ 

/име, презиме, фамилия на родителя/попечителя/ 

Адрес: ___________________________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________E-mail:_______________________________________ 

Декларирам, че съм запознат/а и давам съгласието си за следното: 

Да бъда фотографиран/а във връзка със събития, кампании и инициативи, учебни занятия, 

включително, но не само, изложби, конференции, модни ревюта, фотосесии, лекции, 

конкурси, ден на отворените врати, базари, национални празници, патронен празник 

(индивидуални/групови), осъществявани и провеждани от Националната гимназия за 

приложни изкуства (НГПИ) „Св. Лука“, с адрес в гр. София 1303, бул. „Сливница“ № 134 

(„Гимназията“), да бъдат публикувани в интернет сайта и фейсбук страницата на 

Гимназията, както и да бъдат използвани в печатни материали, свързани със събития в 

Гимназията. Настоящото съгласие е предоставено на основание чл 32, ал. 2 от Конституцията 

на Република България и чл. 13, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права.  

Снимките ще се използват с образователна и познавателна цел и с цел споделяне на добри 

практики. 

Настоящата декларация е валидна, докато деклараторът е ученик на Гимназията или до 

навършване на 18 г. от декларатора, което от двете събития настъпи първо.  

Място и дата: _______________________________ 

 Родител/попечител,  

Декларатор (непълнолетен): приподписващ на осн. чл. 4 от ЗЛС: 

__________________________ __________________________ 

 /подпис/ /подпис/ 



НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 

 “СВЕТИ ЛУКА” – СОФИЯ 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

от............................................................................................................................................ 
 (име, презиме, фамилия) 

родител на............................................................................................................................. 
 (имената на ученика) 

 

 

Декларирам, че съм запознат, че: 

1. Всеки родител на новопостъпил ученик става член на Училищното 

настоятелство. 

2. Материалите за проектиране по главен специален предмет, материалите по 

рисуване, живопис и за производствената практика, инструментите за работа по скулптура 

се закупуват от ученика. 

 

 
дата: ............................                                                              Родител: .................................................... 

гр. София              (подпис) 

 

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

       (име, фамилия) 

 


