
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

„ХРИСТО БОТЕВ” – РУСЕ 

гр. Русе 7000, ул. „Александровска” № 3 

 

 
Директор: 834 587 Пом.директори: 834 584  Счетоводство: 834 586  Личен състав:834 387                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                     

ВХ.№…………./…………….20..…г. 

         

 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА СУ”ХРИСТО БОТЕВ” 

ГР. РУСЕ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

ОТ ………………………………………………………….. 

 

АДРЕС:………………………………………………………. 

 

ТЕЛ:…………………………………………………………… 

 

 

Господин Директор, 

 

 Заявявам желанието си синът/дъщеря ми ………………………………………………… 

/трите имена на ученика/ученичката/ 

  ………………………………………………, роден/а на ……………., ученик/ученичка в  

 

……………………………………………………………….да бъде записан/а в повереното Ви  
                    /училището, от което идва/ 

училище в ………………клас,  при наличие на свободни места по следните причини 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

от ……………………………………………………. 
                                /дата/ 

 

Запознат/а съм с раздел „Ученици“ на Правилника за дейността на училището. 

  

Декларирам, че съм съгласен/съгласна изброените по-горе лични данни да се обработват от 

СУ “Христо Ботев“- Русе. 

 

Дата:…………..       Подпис: 

         Родител: ………………. 

 

 

 

 



 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

„ХРИСТО БОТЕВ” – РУСЕ 

гр. Русе 7000, ул. „Александровска” № 3 

 

 

Директор: 834 587 Пом.директори: 834 584    Счетоводство: 834 586 Личен състав:834 387                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                     

 

ВХ.№ АТС-07- ………/…………….20..…г. 

         

 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА СУ ”ХРИСТО БОТЕВ” 

ГР. РУСЕ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

                  ОТ ……………………………..………………………………………………………….. 

 

                 АДРЕС:………………………………………………………………………….…………. 

 

                ТЕЛ:…………………………………………………………………………………………. 

 

                РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК НА……………………………………………………………… 

                

 

             Господин Директор, 

 

 Заявявам желанието си синът/дъщеря ми ………………………………………………………. 

/трите имена на ученика/ученичката/ 

  ………………………………………………, роден/а на ……………., ученик/ученичка в ………….. 

 

……………………………………………………………….да бъде записан/а в повереното Ви  

                    /училището, от което идва/ 

училище в ………………клас, профил…………………………………………………………. при 

наличие на свободни места за учебната …………/…………..година от ………………………….. 

 

 Запознат/а съм с раздел „Ученици“ на Правилника за дейността на училището. 

  Декларирам, че аз и синът ми /дъщеря ми сме информирани  и сме съгласи, че при разлика в 

учебните планове ученикът/ученичката ще положи приравнителен/приравнителни изпити по: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

  

Декларирам, че съм съгласен/съгласна изброените по-горе лични данни да се обработват от СУ 

“Христо Ботев“-Русе. 

 

Дата:…………..        

         Родител: ………………. 

          

         Ученик:……………………. 

 

 



 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

„ХРИСТО БОТЕВ” – РУСЕ 

гр. Русе 7000, ул. „Александровска” № 3 

 

 

Директор: 834 587 Пом. директори: 834 584    Счетоводство: 834 586 Личен състав: 834 387                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                     

 

ВХ.№…………./…………….20..…г. 

         

 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА СУ ”ХРИСТО БОТЕВ” 

ГР. РУСЕ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 
          ОТ ……………………………..…………………………………………………………………….. 

   

                                   РОДЕН/А  НА ………………………, УЧЕНИК/УЧЕНИЧКА  В ………………………КЛАС  

 

                                   В …….……………………………………………………………………………………………… 

 
         АДРЕС:………………………………………………………………………….…………………... 

 

        ТЕЛ:…………………………………………………………………………………………………. 

 

         РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК:………..……………………………………………………………… 

 

             Господин Директор, 

 

 Заявявам желанието си  да бъда  записан/а в повереното Ви   училище в …………клас, 

профил ……………………………………………………………………….. при наличие на свободни 

места за учебната …………/…………..година от …………………………….. 

 

 Запознат/а съм с раздел „Ученици“ на Правилника за дейността на училището. 

 Декларирам, че съм информиран/а съм и съм съгласен/съгласна, че при разлика в учебните 

планове  следва да положа приравнителен/приравнителни изпити по: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

  

Декларирам, че съм съгласен/съгласна изброените по-горе лични данни да се обработват от 

СУ“Христо Ботев“-Русе. 

 

Дата:…………..        

         Ученик:…………………… 

 

                                                                                                                    Родител: ………………. 

 

                                        

 

 

 


