
 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. ДИМИТЪР ДИМОВ“, гр. ЛОВЕЧ 
гр. Ловеч, ул. „Акад. Ив. Урумов”№ 4, тел.: 068/604367 

e-mail: ou_profddimov1957@abv.bg 
 

 

Вх. № ................... / ...................... 202… г. 

ДО ДИРЕКТОРА 
НА OУ „ПРОФ. ДИМИТЪР ДИМОВ“  
ГРАД ЛОВЕЧ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за участие в класиране за прием в първи клас 

Уважаеми г-н Директор, 

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

/трите имена на ученика/ученичката/ 

да бъде приет/а за ученик/ученичка в първи клас на повереното Ви училище                                              

за учебната 202..../ 202 ....г. 

I. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ (родител/настойник) 

От: ....................................................................................................................................................... 

/име, презиме и фамилия/                         телефон:  …………………….. 

II. ДАННИ ЗА ДЕТЕТО 

Име: ....................................................................................................................................................... 

/име, презиме и фамилия/ 

 
град/село ................................................................................... , 

ЕГН 

 
Постоянен/ 

настоящ 
ул. ............................................................................., №.......... Месторождение 

 

адрес: ж.к............................................блок...........................................  

 вх. ................. ет. .................. ап. ...................... 
............................................. 

Настоящ 

Адрес: 
град/село ................................................................................... , 

ул. ............................................................................., №.......... 

ж.к............................................блок........................................... 

вх. ................. ет. .................. ап. ......................тел. …………… 

ЕГН 

 

Месторождение  

III. ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ: 

Майка Месторабота...............................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

Баща Месторабота...............................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

БРАТЯ/ 
СЕСТРИ .......................................................................................................................................................

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

 

Декларирам желание детето ми да бъде включено в група за целодневна организация на учебния 

ден – ДА / НЕ. 

Детето ми е посещавало /не е посещавало/ подготвителна група в ............................................. 

/излишното се зачерква/ 

Заявявам, че детето ми се нуждае/не се нуждае от ресурсно подпомагане. 

/излишното се зачерква/ 
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 КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ: 

 Водещи критерии 

Близост на училището до постоянния/настоящия адрес на детето: 
Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и 

постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на 

заявлението; 

Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, 

но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди 

подаване на заявлението; 

Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но 

постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаване на 

заявлението; 

Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на 

подаване на заявлението; 

 Допълнителни критерии: 

1.Дете с трайни увреждания над 50% 

2.Дете с двама / с един починали родители 

3.Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището 

4.Дете, завършило подготвителна група в ОУ „Проф. Димитър Димов“ 

5. Дете от семейство с повече от две деца 

6. Осиновените деца, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в 

училището, може да се разпределят в групите по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, ако е по- 

благоприятно за детето 

7. Местоработата на родител/настойник е в района на училището 

8. Критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са 

дискриминационни 

8.1. Близост до местоработата в района на училището на един от родителите / настойника 

8.2.Дете със СОП / специални образователни потребности / 

8.3. Други 

 
 ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Запознат/а съм със Системата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на 

територията на Община Ловеч. 

2. Запознат/а съм с критериите за прием на ученик в първи клас в ОУ „Проф. Димитър Димов“. 

3. Ако детето ми е прието, трябва да потвърдя записването му в регламентирания срок, като 

представя оригинала на удостоверение за завършена подготвителна група. В противен случай се 

губи правото на прием. 

4. Информиран/а съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива 

попадат под специален режим на защита. Съгласен съм ОУ „Проф. Димитър Димов“ да съхранява 

и обработва личните ми данни съгласно изискванията на ЗЗЛД. 

 
Приложени документи: 

1. Копие на удостоверение за раждане /за сверка/ 

2. Удостоверение за задължително предучилищно образование 

3. Други документи, съгл. критериите за класиране в I-ви клас 

 

 

 
Подал заявлението: .............................. 



 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. ДИМИТЪР ДИМОВ“, гр. ЛОВЕЧ 
гр. Ловеч, ул. „Акад. Ив. Урумов”№ 4, тел.: 068/604367 

e-mail: ou_profddimov1957@abv.bg 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 
От ……………………………………………………………………………… 

 

(име, презиме и фамилия) 
 

Родител на ……………………………………………………………………… 
 

(име, презиме и фамилия) 
 

Ученик/чка в ……клас на ОУ „Проф. Димитър Димов“ - Ловеч за учебната ……/…… г. 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 
Доброволно съм предоставил/а, предоставям и ще предоставям в бъдеще време лични данни по 

Закона за защита на личните данни за мен, съпруга/съпругата ми или лицето, с което живея  на 

семейни начала и нашето дете за осъществяване на неговото обучение, възпитание, издаване на 

документи на негово име, както и за изпълнение на Наредба №8/11.08.2016 г за определяне на 

държавния образователен стандарт за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищно образование. 

Декларирам, че ще уведомявам своевременно ОУ „Проф. Димитър Димов“ - Ловеч за настъпили 

промени в предоставените от мен лични данни. 

Запознат/а съм с: 
 

- Доброволният характер на предоставяне за обработка на лични данни; 
 

- Правото ми на достъп и на корекция на събраните лични данни; 
 

- Правото да оттегля съгласието си; 
 

- Правото ми на възражение и жалба във връзка с предоставените лични данни пред Комисията за 

защита на личните данни. 

 

 
Предоставените от мен лични данни могат да се използват само и единствено за горепосочените цели. 

 

 

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

(ден, месец, година) (подпис) 
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