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Вх. № ........... ……….  
Дата ............. …….. 

ДО 
ДИРЕКТОРА 

 НА  ЦПЛР –УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ 
 ГР. РАЗГРАД 
 

З А Я В Л Е Н И Е  

От .......................................................................................................................................... .............. 

/Име, презиме, фамилия на ученика/ 

ЕГН ………………………………………………електронна поща:................................................................................................................................................... 

Пол ..........  Месторождение: гр. /с ……………………………. .......................................................  

Адрес на местоживеене: гр./с.        ............................................................................ ……………… 

Ул. .................................................... ………………                               № ....................  

Телефон за връзка с ученика  ..............................  

Баща ........................................................................................................................................................  

Месторабота и длъжност ................................................................................................ тел .................  

Майка ....................................................................................................................................................  

Месторабота и длъжност ............................................................................................... тел ................  

Настойник ..............................................................................................................................................  

Месторабота и длъжност ................................................................................................ тел ................  

Личен лекар.................................................................................................................... тел.................  

Уважаеми г-н Директор, 

Желая да бъда приет/а в ЦПЛР- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ през  учебната 

20…../20…..г. 

 

Ученик/чка съм от ...........    клас  на ...................................................... ..…………..........гр. Разград 

                                                                   /училище/  

Заявявам, че ако бъда приет/а,  ще спазвам всички изисквания, установени с Правилника 

за устройството и дейността на общежитието, с които съм запознат/а и съм съгласен/съгласна. 

Прилагам следните документи: 

1. Заявление 

2. Служебна бележка от училището 

3. Три броя снимки малък формат 

4. Други документи /копия/: 
 

■ Смъртен акт за починал родител/родители 

■ Решение на ТЕЛК /трудоустроен родител/- процент инвалидност 

■ Други ................................................................................................................  

 

Подпис на 
родителя/настойника: ………… 

 
Подпис на 
ученика: .………… 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 
От ………………………………………………………………… 
                                       /име на родител/настойник/ 

Родител на ……………………………………………………...... 
                                            /име на ученик/чка/ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М :  

 

1.Детето ми не страда от психични заболявания. 

2.Декларирам, че съм запознат/а   с размера на месечната такса – 30,00лв. 

регламентирана в  чл.22  на Наредба №14 на Община Разград и се задължавам да я 

плащам в срок до 10 число на текущия месец.  

3.Декларирам, че нося отговорност за действията на детето ми и последиците 

от тях по време на пребиваването му в ЦПЛР –Ученическо общежитие предвид 

обстоятелството, че надлежно сме запознати с действащите в него правилници и 

разпоредби на вътрешния ред и тези, произтичащи от Закона за закрила на детето. 

4.Съгласни сме с видеонаблюдението в общите помещения на ЦПЛР -

Ученическо общежитие, с оглед безопасността на учениците. 

5.Декларирам, че съм запознат/а и давам /не давам/ съгласието си за 

следното: 

Снимки на детето/децата ми и на мен, заснети във връзка със събития, кампании и 

инициативи, учебни занятия (индивидуални и групови) в Ученическо общежитие-

Разград, да бъдат публикувани в интернет сайта и фейсбук страницата на 

общежитието, както и да бъдат използвани в печатни материали, свързани със 

събития в общежитието. 

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

добри практики. 

 

 

                                                                             

Дата:                                                           РОДИТЕЛ:……………… 
                                                                                                       /подпис на родителя/ 
 

 

 


