
 

№ Задължителна информация Образователни услуги, които предлага 

ОУ „Антон Страшимиров“с.Дебелт
1 Наименование  на

административната услуга 
Преместване на ученици 

2 Правно  основание  за
предоставянето  на
административната
услуга/издаването  на
индивидуалния  административен
акт.

Закон  за  предучилищното  и  училищното
образование - чл. 147 и чл. 148.

3 Орган,  който  предоставя
административната  услуга/издава
индивидуалния  административен
акт. 

Директор на училището

4 Процедура  по  предоставяне  на
административната  услуга/издаване
на индивидуалния административен
акт,  изисквания  и  необходими
документи. 

Родителите/настойниците  и/или  ученика
подават   писмено  заявление  по образец  на
училището до  директора  на  приемащото
училище. 
До  три  работни  дни  от  получаване  на
заявлението  директорът  на  училището
потвърждава възможността за записването на
ученика и уведомява писмено директора на
училището, в което ученикът се е обучавал,
за  заявеното  от  родителя/настойника  и/или
ученика желание.
До  пет  работни  дни  от  получаване  на
искането директорът на училището,  в което
се е обучавал ученикът, издава удостоверение
за преместване и го предоставя на директора
на  приемащото  училище  заедно  с  копие  на
училищния учебен план и копие на личното
образователно  дело  на  ученика  в  първи  и
втори гимназиален етап.
Директорът на приемащото училище до три
работни  дни  от  получаване  на
удостоверението  за  преместване  определя
със  заповед  условията  за  приемане  на
ученика  и  информира  родителя/настойника
и/или ученика. 
В срок до три дни директорът на приемащото
училище  информира  писмено  директора  на
училището,  от  което  идва  ученикът,  за
неговото записване.

5 Начини на заявяване на услугата. Родителите/настойниците  и/или  ученика
подават   писмено  заявление  по образец  на
училището до  директора  на  приемащото
училище лично или по пощата

6 Информация  за  предоставяне  на http://oudebelt.org/contacts



услугата по електронен път
7 Такси или цени Не се дължат такси
8 Орган, осъществяващ контрол върху

дейността  на  органа  по
предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката 

9 Ред,  включително  срокове  за
обжалване на действията на органа
по предоставянето на услугата.

Отказът за записване  се обжалва по реда на
АПК 

10 Електронен  адрес  за  предложения
във връзка с услугата.

a.strashimirov@abv.bg

11 Начини на получаване на резултата
от услугата.

Лично или чрез пълномощник, писмено 
упълномощен от лицето

1 Наименование  на
административната услуга 

Приемане на деца в първи клас в 
ОУ „Антон Страшимиров“с.Дебелт

2 Правно  основание  за
предоставянето  на
административната
услуга/издаването  на
индивидуалния  административен
акт.

Закон  за  предучилищното  и  училищното
образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149

3 Орган,  който  предоставя
административната  услуга/издава
индивидуалния  административен
акт. 

Директор на училището

4 Процедура  по  предоставяне  на
административната  услуга/издаване
на индивидуалния административен
акт,  изисквания  и  необходими
документи. 

Родителите/настойниците  подават  писмено
заявление  до  директора  по  образец  на
училището.
Приемът  в  училище  се  осъществява  чрез
 Критерии  за  подбор:
С настоящ адрес в с.Дебелт (удостоверява се
с  лична карта на родителите  или с адресна
регистрация – за настоящ адрес) .
1.Други деца от семейството, обучаващи се в
училище .
2.Деца  на  учители  или  служители  от  ОУ
„Антон Страшимиров.
3.Деца  със  специални  образователни
потребности –  в училище по график работи
ресурсен учител.
4.Деца, завършили подготвителна група;
5.Деца сираци с двама починали родители;
6.Деца с увреждания на 50%;
7.Деца  на  родители,  които  са  съгласни  с
УУП(ИУЧ и ФУЧ);
8.Деца, записани в указаните срокове. 
9. други критерии, определени от общината,
които са свързани с достъпа до образование и



не са дискриминационни. 
Осиновените деца и/или децата, настанени в
приемни  семейства,  за  които  е  подадено
заявление  за  приемане  в  училището  по
желание  на  осиновителя,  съответно
приемния  родител  по  постоянен/настоящ
адрес  на  осиновителя,  съответно  приемния
родител, ако е по-благоприятно за детето.

5 Начини на заявяване на услугата. Лично  или  чрез  пълномощник,  писмено
упълномощен от лицето

6 Информация  за  предоставяне  на
услугата по електронен път

http://oudebelt.org/contacts

7 Срок  на  действие  на
документа/индивидуалния
административен акт.

безсрочно 

8 Такси или цени Не се дължат такси
9 Орган, осъществяващ контрол върху

дейността  на  органа  по
предоставянето на услугата.

Общинска администрация
Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката 

10 Ред,  включително  срокове  за
обжалване на действията на органа
по предоставянето на услугата.

Отказът за записване  се обжалва по реда на
АПК 

11 Електронен  адрес  за  предложения
във връзка с услугата.

a.strashimirov@abv.bg

12 Начини на получаване на резултата
от услугата.

Лично или чрез пълномощник, писмено 
упълномощен от лицето 

1 Наименование  на
административната услуга 

Приемане  на  ученици  в   V  клас  по
училищен  прием  в  ОУ  „Антон
Страшимиров“с.Дебелт

2 Правно  основание  за
предоставянето  на
административната
услуга/издаването  на
индивидуалния  административен
акт.

Закон  за  предучилищното  и  училищното
образование - чл. 142, ал. 2, чл. 147, чл. 148,
чл. 149

3 Орган,  който  предоставя
административната  услуга/издава
индивидуалния  административен
акт. 

Директор на училището 

4 Процедура  по  предоставяне  на
административната  услуга/издаване
на индивидуалния административен
акт,  изисквания  и  необходими
документи.

За приемане на ученици в пети клас могат да
кандидатстват ученици,  завършили успешно
четвърти  клас.  Родителите/настойниците
подават писмено заявление до директора на
избраното  училище,  което  осъществява
прием в  пети клас  по образец  изготвен от
училището.



Приемането  на  ученици  в  пети  клас  в
съответното  училище  се  осъществява  от
училищна комисия, определена от директора
на училището.  
Училищната  комисията  съобразно
спецификите  на  образователния  процес
разработва  критерии  за  прием  в  V  клас,  в
случай че постъпилите  заявления са  повече
от  свободните  места,  като  времето  на
подаване на заявлението не е критерий.
Директорът  утвърждава  списъците  на
приетите  ученици  по  паралелки  в  срок  до
началото на учебната година.

5 Начини на заявяване на услугата. Родителите/настойниците  и/или  ученика
подават   писмено  заявление  по образец  на
училището до директора.

6 Информация  за  предоставяне  на
услугата по електронен път: ниво на
предоставяне  на  услугата  и
интернет  адрес,  на  който  се
предоставя.

http://oudebelt.org/

7 Срок  на  действие  на
документа/индивидуалния
административен акт.

За съответната учебна година 

8 Такси или цени Не се дължат такси
9 Орган, осъществяващ контрол върху

дейността  на  органа  по
предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката 

10 Ред,  включително  срокове  за
обжалване на действията на органа
по предоставянето на услугата.

Отказът за записване  се обжалва по реда на
АПК 

11 Електронен  адрес  за  предложения
във връзка с услугата.

a.strashimirov@abv.bg
 

12 Начини на получаване на резултата
от услугата.

Лично или чрез пълномощник, писмено 
упълномощен от лицето 



ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт, обл.Бургас
ул. „Цвятко Радойнов ” 111    тел. 05558/ 21-10-директор

eл.поща- a  .  strashimirov  @  abv  .  bg
сайт - http://oudebelt.org

ДО ДИРЕКТОРА
НА ОУ»АНТОН СТРАШИМИРОВ»
С.ДЕБЕЛТ

ЗАЯВЛЕНИЕ

          от .......................................................................................
                                   родител на..........................................................................
  
  

  Госпожо Директор,

  Моля  детето  ми  .............................................................................................да  бъде
записано в повереното Ви учебно заведение в ...... клас през учебната 20……/ ……. учебна
година.
Считам, че молбата ми ще бъде удовлетворена.

Подпис: ....................

Дата:.........................

mailto:a.strashimirov@abv.bg


 
ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт, обл.Бургас

ул. „Цвятко Радойнов ” 111    тел. 05558/ 21-10-директор
eл.поща- a  .  strashimirov  @  abv  .  bg

сайт - http://oudebelt.

                   

ДО ДИРЕКТОРА
НА ОУ»АНТОН СТРАШИМИРОВ»
С.ДЕБЕЛТ

ЗАЯВЛЕНИЕ

          от .......................................................................................
                                   родител на..........................................................................
                                   ученик от  ................ клас
  
  

           Госпожо Директор,

         Моля детето ми да бъде отписано от ...... клас на повереното Ви учебно  заведение.

Детето ми ще бъде записано в друго 

училище....................................................................... ....................................................................

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

Преместването се налага ......................................................................................................  .

 /смяна на местоживеенето, по семейни причини/

Подпис: ....................

Дата:.........................

mailto:a.strashimirov@abv.bg


 
ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт, обл.Бургас

ул. „Цвятко Радойнов ” 111    тел. 05558/ 21-10-директор
eл.поща- a  .  strashimirov  @  abv  .  bg

сайт - http://oudebelt.

                   

      
До Директора
ОУ „Антон Страшмиров“
С.Дебелт                                                                                 Приел заявлението:...................
                                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ________________________________________________________________________ 
Адрес: ж. к. ______________________________  бул./ул. __________________________
№ _____, бл. ________, вх. _______, ет. ______, ап. _____, тел. _____________________

            Госпожо Директор,
Моля синът/дъщеря ми ________________________________________________

да бъде записан/а/ за ученик/чка/ в първи клас на повереното Ви училище.

1. Уведомен  съм,  че  за  осигуряване  на  добра  подготовка  по  Български  език  и
литература и Математика по учебен план избираемите часовете са разпределени , както
следва:

I клас – 64 ч./год. Български език и литература; 32 -ч./год. Математика;
2. Уведомен съм, че първи чужд език детето ми ще изучава – Английски език.
3. Запознат съм и приемам Правилника за вътрешния ред на училището.
4. Запознат съм с критериите за прием.
5. Уведомен съм, че в периода на записване от 31 май до14 юни 2019 г. трябва да

представя всички необходими документи, както и за това, че непредставянето на някой
от тях в този срок, ще се счита за отказ от настоящото заявление  .

Заявявам, че с подписа си декларирам верността на всички документи, които съм 
представил и верността на саморъчно попълнената от мен таблица. Известно ми е, че
нося отговорност по чл.313 от НК за посочване на неверни данни

Подпис ……………………

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларирам, че:
- се задължавам да възстановявам нанесени щети от сина/дъщеря ми по време на 

обучението, както и изгубени или повредени безплатни учебници;

                   
                                                                        

Декларатор:……………

mailto:a.strashimirov@abv.bg


ПРИЛОЖЕНИЕ

Данни за детето:

1. Име, презиме и фамилия: ______________________________________________
2. Дата на раждане __________________, месторождение _________________
3. Кое детско учебно заведение е посещавало?:_______________________________
4. Постоянен  адрес:  гр./с.  ______________,ул._________________________№  _____,

бл. ______, вх. ________ет. ______ап. ______

Данни за родителите:

Майка:
1. Трите имена: _________________________________________________________
2. Месторабота: ________________________________________________________
служебен телефон: _______________________________________________________
3. Адрес /ако е различен от този на детето/ 
________________________________________________________________________, 
дом. тел.: _________________, GSM: ________________________________________, 
e-mail: _____________________________

Баща:
1. Трите имена:__________________________________________________________
2. Месторабота:_________________________________________________________
служебен телефон:_______________________________________________________
3. Адрес /ако е различен от този на детето/__________________________________, 
дом. тел.: _________________, GSM: ________________________________________, 
e-mail: _____________________________

Родител /настойник/, подал заявлението:_____________________________________ 
________________________________________________________________________

                     /трите имена/

           

     Подпис:…………….



ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт, обл.Бургас
ул. „Цвятко Радойнов ” 111    тел. 0885698304-директор

eл.поща- a  .  strashimirov  @  abv  .  bg
сайт - http://oudebelt.org/

ДЕКЛАРАЦИЯ – ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ 

ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Долуподписаният/ната  ...................................................................................................................

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

(име, презиме и фамилия)

ЕГН:.................................. л.к.№:......................................... издадена на ...................................г.

валидна  до     .....................................г.  от  МВР...................................  с  постоянен

адрес ............................................................... .................................................................................

......................................................................и  настоящ

адрес  ............................................................................................................  мобилен

телефон:.................................................

С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Давам  изричното  си  съгласие  доброволно  и  информирано  личните  ми  данни,

предоставени лично от мен на ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт, ЕИК 000043756, да

бъдат обект на обработка чрез автоматизирани системи и/или на хартия от страна на ОУ

„Антон Страшимиров” с.Дебелт, по смисъла на §1, т.1  от Закона за защита на личните

данни, като ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт, има правото да обработва личните ми

данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данните. 

2.Съм запознат/а с правата си по чл.34а от ЗЗЛД и с всички данни по чл.19 от ЗЗЛД и съм

съгласен/на със следното: Личните ми данни да бъдат използвани за проверки, електронно

или ръчно, а също и за предотвратяване на престъпления. 

mailto:a.strashimirov@abv.bg


3.  Посочените  по-горе,  лично  от  мен  данни,  са  верни  и  пълни,  а  при  настъпване  на

промяна  в  тях  се  задължавам  незабавно  да  информирам  ОУ  „Антон  Страшимиров”

с.Дебелт.

Съгласен съм и декларирам,че при необходимост ще предоставя допълнителни документи

изискани  ми  от  ОУ „Антон  Страшимиров”  с.Дебелт,  във  връзка  с  депозирано  от  мен

уведомление за промяна на личните данни. 

4.Съгласен  съм  и  декларирам,  че  ОУ  „Антон  Страшимиров”  с.Дебелт  няма  да  носи

отговорност  за  вреди,  които  биха  могли  да  настъпят  вследствие  на  несвоевременно

уведомяване от моя страна за промяна в личните ми данни. 

ОУ  „Антон  Страшимиров”  с.Дебелт,  има  право  да  приеме  и  ползва  като  валидни

единствено и само оповестените от мен по надлежния ред лични данни. 

5.Съгласен  съм  и  декларирам,че  в  случай  на  служебно  констатирани  от  ОУ  „Антон

Страшимиров”  с.Дебелт,  промени  в  личните  ми  данни  и  в  зависимост  от  начина  и

носителите на информация /справки от НАП, НОИ и други/, чрез които са установени тези

промени, ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт, може да ми поиска да ги потвърдя, като до

момента  на  потвърждението,  ОУ „Антон  Страшимиров”  с.Дебелт,  има  право  да  не  се

съобразява с новоустановените данни. Запознат съм с правото си на достъп или корекция

на  личните  ми  данни,  чрез  изрично  отправено  от  мен  писмено  волеизлявление  към

служител на  ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт, по реда на ЗЗЛД. 

6. След срока на съхранение личните ми данни да бъдат унищожени по следния начин:

- данни на хартия – чрез нарязване

- електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни.

Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля. Запознат съм с

правата си на субект на лични данни.

На основание чл.4,  ал.1,  т.2,  чл.19 и чл.36а и 36б Закона за защита  на личните данни,

декларирам,  че  съм уведомен,  че  имам  право  да  откажа  да  предоставя  настоящото  си

съгласие, като в този случай искането за предоставяне на желаната услуга може да не бъде

изпълнено. Заявявам, че ми е известна наказателната отговорност, която нося, в случай, че

заявените от мен обстоятелства в настоящата декларация са неверни.



Декларатор:......................................... 
(подпис)

Дата: ............................. 2019 година



 ВЪПРОСНИК И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

              
от …………………………………………………………….......................…......…………………………………....
                              ( трите имена на майката )

и ………………………………………………...………………........…................………………………………........
                             ( трите имена на бащата )

Родители на ……….............……….........................……............................……ученик/чка от  ........... клас

Адрес:…………………………………………………………………………………………………………

мобилен телефон на майка ………………………, мобилен телефон на баща…………………………...

мобилен телефон на ученик/чка …………………………………………..

Е-маil майка ………………………………………; Е-маil баща …………………………………………...

Дата на раждане на ученика/чката ......................................................................

ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕТЕТО

1. Страда ли Вашето дете от някоя от изброените по-долу болести?  (Моля, отбележете  с „Да”
или „Не”)
хронични заболявания на дихателните пътища Да Не
смущения в дейността на сърдечно-съдовата система Да Не
заболявания на сърдечно-съдовата система, диагностицирани
от лекар

Да Не

заболявания на опорно-двигателния апарат Да Не
повишено кръвно налягане Да Не
епилепсия или други припадъци Да Не
диабет Да Не
гастроентерологични заболявания Да Не
заболявания на бъбреците Да Не
има ли непоносимост към медикаменти Да Не
други хронични заболявания Да Не

(Моля, опишете заболяванията, ако отговорът е „Да”)………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

 Други специфични здравословни заболявания (Моля, отбележете с „Да” или „Не”):

Моля, опишете заболяванията, ако отговорът е „Да”………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

2. Страда ли детето от някоя от посочените по-долу алергии?
 (Моля, отбележете с „Да” или „Не”):



към слънце Да Не
към треви, семена от треви и дървета (сенна хрема) Да Не
студова алергия Да Не
към домашен прах Да Не
към ухапвания от насекоми Да Не
към храни (Моля, посочете храните) Да Не

към лекарства (Моля, посочете лекарствата) Да Не

други алергии Да Не

3. В случай на алергичен шок: - наблюдавани реакции на организма:………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
приемани медикаменти и дозировка:………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………………………………….
.
4. Моля, посочете лекарствата, които Вашето дете приема при висока температура: …………....
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
5.  Моля,  посочете  лекарствата  и  дозировката,  които  Вашето  дете  се  налага  да  приема
ежедневно по лекарско предписание: …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………………………………….
.

6. Има ли Вашето дете отклонения от нормалното зрение? (Моля, отбележете с „Да” или „Не”):
Късогледство Да Не
Далекогледство Да Не
Астигматизъм Да Не
Влошено зрение на тъмно Да Не

7. Изпитва ли Вашето дете страх от: (Моля, отбележете с „Да” или „Не”):
Височини Да Не
Затворени или тесни пространства Да Не
Други (Моля, опишете какви): Да Не

8. Данни на Личния лекар на детето:
Име и фамилия: ……………………………………………………………………………………………….
Телефон за контакт: …………………………………..



9. Специални изисквания по отношение на храната и водата: 

(Моля, отбележете с „Да” или „Не”)

10. Страхове и възможни реакции при стресови ситуации: …………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………………………………….
.

Потвърждавам, че в настоящата декларация съм отбелязал точно всички особености, свързани
със здравното състояние на детето ни.

Родител/Настойник: ……………………………………………………………(име, фамилия, подпис)

Дата: …………………….

гр. ………………………..

(Непопълването  на  настоящия  Въпросник  -  декларация  е  основание  на  Вашето  дете  да  бъде
оказана неточна медицинска помощ. Всички предоставени данни ще бъдат използвани единствено и
само като необходима информация, гарантираща безопасното пребиваване на децата в училище.
Ръководството на ОУ „Антон Страшимиров“с.Дебелт декларира, че получената чрез настоящия
въпросник информация няма да бъде предоставяна на трети лица по какъвто и да било повод.)

Месна храна Да Не
Вегетарианска храна Да Не
Веган храна Да Не
Да се настоява на детето да изяжда всичко Да Не
Да не се настоява на детето да изяжда всичко Да Не
Да се настоява да пие определено вода Да Не


