
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 
гр. София, район "Искър", ул. Мюнхен, №12 

тел: 973-26-57; 973-28-64; 973-28-73 
          

 

ЕГН           входящ номер от служебната 

бележка за резултатите от НВО 

 

       

 

 

 

Вх.№ ..................... / ….............................. ДО ДИРЕКТОРА 

/попълва се от комисията при записване на ученика/чката/ НА ПГТ  

 гр. СОФИЯ 

 

 
 

  ЗАЯВЛЕНИЕ 

за записване за учебната 2022 / 2023 година 

 

 

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

/трите имена на ученика/чката/ 
 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с подадено от мен заявление за участие в първи/втори/трети етап на класиране след 

/вярното се огражда, или подчертава/ 

завършено основно образование за прием за 2022 / 2023 учебна година, желая да бъда записан/а в 

VIII-ми клас в повереното Ви училище в специалността, в която съм приет/а. 

 

 
Прилагам следните документи в оригинал: 

 

1. Свидетелство за завършено основно образование 

2. Медицинското свидетелство с отразено цветоусещане и заключение, че професиите не са 

противопоказани за кандидата 

3. Служебна бележка с резултатите от НВО 
 

4. Други................................................................................................................................................................... 

/при необходимост - изпишете/ 

 

Подпис на ученика/чката: ............................ 

 
Родител/настойник: ................................................................................... ............................ 

/трите имена на родителя/настойника/ /подпис на родителя/настойника / 



 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 
гр. София, район "Искър", ул. Мюнхен, №12 

тел: 973-26-57; 973-28-64; 973-28-73 
          

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕОДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Долуподписаният/ната .......................................................................................................................................... , 
/трите имена на родителя/настойника/ 

родител/настойник на............................................................................................................................................. 
/трите имена на ученика/чката/ 

след като бях запознат/а с правата ми на субект на лични данни, съгласно чл.13 и чл.14 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 година 

 

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ: 

Давам доброволно съгласие предоставените от мен лични данни в заявлението за записване и 

придружаващите го документи, отнасящи се до сина ми/дъщеря ми 

............................................................................................................................................................................, мен 

/трите имена на ученика/чката/ 

и другия му/й родител/настойник........................................................................................................................... 

/трите имена на другия родител/настойник/ 

да бъдат съхранявани, обработвани, предоставяни за ползване на трети лица и на нас, архивирани и 

изтривани по установения ред и срокове от Професионална гимназия по транспорт с цел 

неговото/нейното приемане, обучение и възпитание от момента на записване в гимназията до момента, 

когато те следва да бъдат изтрити по силата на нормативните актове. 

ЗАПОЗНАТ/А СЪМ: 

 с целта и средствата на обработка на личните ни данни; 

 с доброволния характер на предоставянето на данните; 

 с правото на информация за събираните от мен данни, за правото на достъп до тях, на коригиране, или 

изтриване; 

 с информацията, че предоставените от мен данни е възможно да бъдат споделени със следните лица и 

институции, ангажирани с образователния процес:  комисията по записване, ръководния екип в ПГТ, 

класният ръководител, техническия секретар, медицинската сестра, РУО София - град, МОН и други 

организиции, свързани с образователния процес, за които предоставянето на данните или част от тях е 

наложително; 

 с правото ми да оттегля даденото съгласие за обработване на лични данни, като съзнавам, че оттеглянето 

на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото 

от мен сега съгласие; 

 с правото ми да възразя срещу срещу незаконосъобразно и нецелесъобразно обработване на личните ми 

данни. 

ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ да уведомя сина си/дъщеря си и другия му/й родител/настойник за предоставените от мен 

лични данни и за правата им по Регламент 2016/679. 

Всички мои права по обработката на лични данни ще осъществявам писмено на адреса на ПГ по транспорт - 

гр.София 1528, ул. „Мюнхен” №12 или на електронен адрес pgtransport@abv.bg. 

ИЗВЕСТНА МИ Е отговорността за невярно деклариране. 

 
Дата: ..........................................., гр.София Подпис на родител/настойник:....................................... 

mailto:pgt_makgahan@abv.bg


 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 
гр. София, район "Искър", ул. Мюнхен, №12 

тел: 973-26-57; 973-28-64; 973-28-73 
          

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А К А Р Т А 
/попълва се при записване/ 

 

ДАННИ ЗА УЧЕНИКА 
 

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

/трите имена на ученика/чката/ 

 

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

Място на раждане:…………………………………Адрес: област...................................................община.......................................  

пощенски код………….......гр./с……………………..………................... ж.к./кв..................................................................................... 

 

ул. №……………………………………………………………………...………………......... бл………...вх…..…...ет……..ап……..... 

 

дом.тел:…………………..........................GSM на ученика:………………………………………...….....…......................................... 

 

Свидетелство за основно образование: серия…….…..…№..……………...…, рег. №…………………..../……………................. 

 

училище…………………………………………………………………..……….населено място ..............……………………………. 

 

чуждоезиково обучение................................................................................................................................................................................ 

/вписват се чуждите езици, изучавани в 7-ми клас/ 

Личен лекар………………………………………………….......................................................GSM:………………………………..... 
/трите имена на лекаря/ 

ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТE / НАСТОЙНИЦИТЕ 

Забележка:Ако родителят/настойникът НЕ ЖИВЕЕ на един и същи адрес с ученика, изписва 

подробно адреса си. Ако живеят на един и същ адрес, се изписва само думата „СЪЩИЯТ” на 

мястото на адреса. 
 

Баща/настойник: ..............................................................................................................ЕГН........................................................................ 
/трите имена на бащата/настойника/ 

Адрес: област........................................община...............................пощенски код…………гр./с……………………..………................. 

 

ж.к./кв./ул……………………………………………………………………...……………№………бл……….вх…..…ет……ап……... 

 

Месторабота:………………………………………………………………………….професия……………………………………….... 

 

дом.тел./GSM на бащата:……………………..........................служ.тел:..…….………………е-mail:……..………………………….. 

Майка/настойник: ..........................................................................................................ЕГН........................................................................ 
/трите имена на майката/настойника/ 

Адрес: област........................................община...............................пощенски код…………гр./с……………………..………................. 

 

ж.к./кв./ул……………………………………………………………………...……………№………бл……….вх…..…ет……ап…….... 

 

Месторабота:………………………………………………………………………….професия……………………………………….... 

 
дом.тел./GSM   на   майката:……………………..........................служ.тел:..…….………………е-mail:……..…………………………. 

   Дата:……………………………, гр.София Подпис на родителя/настойника:...…………………................. 



 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 
гр. София, район "Искър", ул. Мюнхен, №12 

тел: 973-26-57; 973-28-64; 973-28-73 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
 

От ..................................................................................................................................ученик/чка от ............. клас 

/трите имена на ученика/чката/ 
 

специалност/професия ............................................................................................................................................. 
 

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

 

 

На основание на чл.92, ал. 1 от ЗПУО и чл. 11, ал. 5 и чл. 28 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование, че за учебната 2022 / 2023 г. избирам от 

предложените ми спортни дейности: 

 

1. Волейбол 2. Футбол 

/желаното се подчертава или огражда/ 
 

Известно ми е, че желанието ми ще е удовлетворено при възможност за сформиране на група. 

 

 

 
Дата:……………………………, гр.София Подпис на ученика/чката:........................................ 

 
Подпис на родител/настойник:.............................. 


