
Българско училище „Никола Вапцаров“, гр. Никозия, Кипър 
Email:  info@bgschoolnicosia.com ,   Website: http://www.bgschoolnicosia.com 

Mob: (+357) 96 550706 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ 

Име на ученика ( име, презиме , фамилия ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Дата на раждане:  …………………………. ЕГН : ………………………………….  

Meсторождение: ………………………………….. Гражданство: ………………………………….. 

Моля, детето ми да бъде записано в …………….  клас. 

Име и Фамилия на майката: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Име и Фамилия на бащата: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Адрес: ...................................................................................................................................................... 

e-mail: ……………......................................... Телефони на родителите: …………………………………………….. 

Здравословни проблеми (алергия, астма, др.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Πосещeние на извънкласни форми ( Моля, заградете в кръгче желаните от вас извънкласни 

форми ): 

Безплатни : 

1. Народни танци 

2. Изобразително изкуство 

3. Вокална група 

Платени: 

1. Английски език 

2. Гръцки език 

3. Математика 

4.           Театър 

-  Не желая записване в извънкласни форми. 

ДРУГИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ : 

1. Удостоверение за завършен клас по български стандарт (копие) 

2. Удостоверение за завършен клас от гръцко или английско  училище (копие) 

3. Акт за раждане , задграничен паспорт или лична карта (копие) 

ДРУГИ ДОПЪЛНЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛЯ: 

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

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

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

Подпис / Signature :                                                                                                           Дата / Date : 

………………………………                                                                                                       ………………………….. 



Българско училище „Никола Вапцаров“, гр. Никозия, Кипър 
Email:  info@bgschoolnicosia.com ,   Website: http://www.bgschoolnicosia.com 

Mob: (+357) 96 550706 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/ата 

  ............................................................................................................................................................ 
/име, презиме, фамилия на декларатора -родител/ 

родител/настойник на 

............................................................................................................................................................. 
/име, презиме, фамилия на детeто/ 

от клас ............. при Българско Училище „Никола Вапцаров” гр.Никозия. 

Декларирам, че съм съгласен/съгласна със следното: 

1. Във връзка с престоя на детето в сградата на Съюза на българите в Кипър не 

предявявам претенции за застраховка поради следните причини:  

• Съществуваща застраховка от училището, в което се обучава. 

• Личен избор на застрахователно дружество, в което да направя сам/а; 

      2. Снимки на детето ми, илюстриращи участието му в учебно-възпитателния процес и 

организираните мероприятия на учебното заведение, да бъдат публикувани в интернет и 

използвани в други рекламни и промоционални материали; 

     3. Детето ми да бъде заснемано по време на учебния процес за създаване на образователен 

видеоматериал, който ще се използва в страната и чужбина с образователна и промоционална 

цел. 

   4. Съгласен/на съм Съюз българите в Кипър да съхранява и обработва личните ми данни и 

тези на детето ми, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които 

предоставям във връзка с подаване на документи за записване на детето ми в Българско 

училище в Кипър. Запознат/а съм с: 

- целта и средствата на обработка на личните ми данни; 

- доброволния характер на предоставянето на данните;  

- правото на достъп и на коригиране на събраните данни. 

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми 

данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

ДРУГИ ДОПЪЛНЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛЯ: 

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

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

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

Уважаеми родители, 

С настоящата Декларация давате Вашето писмено съгласие за написаното по-горе. 

дата:   ...........................                            Декларатор:  

гр. Никозия 


