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        Вх.№УР-13-…………/………………..20…….. г.   Приложение № 4-1 

 

ДЕ КЛ АР АЦИЯ  ЗА ИНФ ОРМ И РАНО  СЪГЛ АСИ Е   

за  лични  данни  

 
   Долуподписаният............................................................................................................................ 

   с постоянен адрес ............................................................................................................................ 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

   в качеството си на родител/настойник/ потвърждавам, че      

   ............................................................................................................................ от .............. клас/ДГ 

   е на възраст под 16 години и съм съгласен/съгласна от негово име, ОУ „Св. Св. Кирил и     

  Методий“ гр. Първомай, вписано в Търговския регистър с ЕИК 000454608, адрес: п.к.4270,  гр.      

  Първомай,  ул. „Гимназиална“ №1 да се обработва личните му данни във връзка с подаденото   

  заявление за   прием в ……………... клас.  

       Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време чрез „Форма за оттегляне на    

съгласие от родител/настойник".  

       Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността 

на обработването, основано на даденото сега съгласие.  

 

 

 

 

    Дата: …………………………..        Подпис на субекта на данните: ………………………. 
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        Вх.№УР-13-…………/………………..20…….. г.   Приложение № 4-2 

ДЕ КЛ АР АЦИЯ ЗА ИНФ ОРМ И РАНО  СЪГЛ АСИ Е  

За  публ икуван е  на  снимк и  

 

 

    Долуподписаният/ата ......................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия на родителя/ 

родител (настойник) на ...................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия на ученика/ 

ученик/чка от ........... клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Първомай  

1. Съгласен/а съм детето ми да участва в образователни, културни, социални, научни, 

спортни и други подобни събития (прояви или посещения), организирани от училището в 

учебно и извънучебно време. 

2. Съгласен/а съм снимки на детето ми от тези участия да бъдат публикувани на сайта на 

училището, във фейсбук страницата на училището или на сайта на съответното събитие. 

3. Съгласен/а съм при необходимост детето ми да участва в анкети (за превенция на 

агресията, наркоманиите или други противообществени прояви), както и да бъде 

консултирано от психолога на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Първомай. 

 

 

 

 

Дата:……………… Подпис на родителя:…………………. 
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ДЕ КЛ АР АЦИЯ ЗА ИНФ ОРМ И РАНО  СЪГЛ АСИ Е  

За  пос е щаемо ст  

 
   Долуподписаният............................................................................................................................ 

   с постоянен адрес ............................................................................................................................ 

   в качеството си на родител/настойник/ на ……………………………………………………… 

   от .............. клас/ДГ 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Запознат съм с чл.8, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование 

(Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст.) 

2. Запознат съм с чл. 347. от Закона за предучилищното и училищното образование: (1) 

Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или 

училищно образование, в детска градина или училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 

лв.  

(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително 

предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова форма на 

организация в детска градина или училище, или подлежащи на задължително училищно 

образование, записани в дневна, вечерна, дистанционна или комбинирана форма на обучение в 

училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.  

(3) Родители, които не осигуряват присъствието на децата си в допълнителното обучение по чл. 

124. се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.   

(4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1, 2 и 3 глобата е в размер от 100 до 500 

лв.  

 

             Дата:........................................      Родител/настойник................................... 
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