ВХ. №......../…………
ДО
ДИРЕКТОРА НА
СУ „АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА” - ПЛЕВЕН

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИЗНАВАНЕ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ
НА ЗАВЪРШЕНИ

□ УЧЕБНА ГОДИНА ИЛИ УЧЕБЕН СРОК
□ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
□ ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ
Име:
Презиме:
Фамилия:
Представител на фирма:
ЕГН (ЛНЧ)
Адрес за контакт:

град:
пощенски код:
ул./бул./ж.к.
бл., вх., ет., ап.
тел.:
ел. поща:

Моля да бъдат разгледани документите на:
ЛИЧНИ ДАННИ НА ЛИЦЕТО
Име:
Презиме:
Фамилия:
Гражданство:
ЕГН (ЛНЧ)/ ЛИН/Дата
раждане
Адрес за контакт:

на
град:
пощенски код:
ул./бул./ж.к.
бл., вх., ет., ап.
тел.:
ел. поща:

Лицето е завършило …………………….клас/образование в………...…………………......
…………………………………………………………………………………………...………
(наименование

и местонахождение на училището, държава)

през …………г.

Желанието на лицето или родителя/настойника е ученикът да продължи обучението си в ………….
клас на българско училище.
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

1. Документ за училищно образование – оригинал
2. Документ за професионална квалификация – оригинал

………..бр
………..бр

3. Документ, уточняващ правата, давани от документа за училищно

………..бр

образование и професионална квалификация - оригинал
4. Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и
поставените оценки, ако не са вписани в посочените по-горе документи

………..бр

5. Документ за всяка завършена учебна година от гимназиалния етап в
училището на чуждата държава, респективно за всеки гимназиален клас
– оригинал
6. Превод на български език на посочените документи
7. Документ за последния завършен клас в българско училище
8. Удостоверение за настоящ адрес – копие
9. Документ за платена държавна такса - оригинал
10.Други:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

………..бр

………..бр
………..бр
………..бр
………..бр
………..бр

ЦЕЛ НА ПРИЗНАВАНЕТО
Продължаване на обучението в българско училище в …………клас
□
Продължаване на обучението във висше училище в България
□
Придобиване на право за кандидатстване на правоспособност за управление на МПС
□
Постъпване на работа
□
Други причини: ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………..……………………………………………………………
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО НА ЛИЦЕТО
Завършените класове по учебни години и в какво училище (българско или на друга държава):
№
УЧЕБНА ГОДИНА
КЛАС
УЧИЛИЩЕ
ДЪРЖАВА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Завършено средно образование през ……………год в…………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………..
(наименование и местонахождение на училището)
Придобито образование и/или професионална квалификация:
………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………….………………………………….

ПЛЕВЕН……………………20…..г.

ПОДПИС:……………………..

Приел документите:

Получил документите:

Дата:

Дата:

Подпис:

Подпис:

