
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “ИВАН ИЛИЕВ” – БЛАГОЕВГРАД 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ 
(за доброволно предоставяне на лични данни) 

 

От ................................................................................................................ ЕГН ..................................  
                                              (трите имена на родителя/настойник)  

лична карта № ............................., издадена от МВР – гр. .........................., на ..............................г. 

 

родител на ................................................................................................... ЕГН ................................  
                                                          (трите имена на детето)  

ученик/чка в ………. клас на ПГИ “Иван Илиев” – гр. Благоевград за учебната 2017/2018 г. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 
 че доброволно съм предоставил/а и ще предоставям в бъдеще лични данни по ЗЗЛД за 

мен, съпругата/съпруга ми и нашето дете за осъществяване на неговото обучение, възпитание, 

издаване на документи на негово име, както и за изпълнение на Наредба № 8/11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.  

 

 

      Декларатор:……………………..  
 

Директорът има субективно задължение да съхранява, обработва, използва и 

съхранява личните данни само и единствено във връзка с реализиране на правата и 

задълженията за осъществяване на обучението, възпитанието на ученика/детето и изпълнение 

на Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование.  

Данни за книгата за подлежащите на задължително обучение  

 

1.Трите имена на на ученика/чката ..................................................................................................... 

2. ЕГН на ученика/чката ……………………………………….. 

3.Месторождение /град, село, община, област/ ……………………………………………………. 

4. Адрес / град, село, община, област, ж.к., ул., №, бл., вх., ет., ап., / …………………………….. 

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

5. Постъпил/а в ПГИ “Иван Илиев”, гр. Благоевград на 15.09.2017 г. в …….. клас, идва от 

училище ............................................................................................ – гр./с. ……………..………… 

6. Трите имена на родителя/настойника …………………………………………………………..... 

7. ЕГН на родителя ………..……….. телефон................................email ………..……..…………... 

8. Адрес / град, село, община, област, ж.к.,ул., №, бл., вх., ет., ап./ ……………………………… 

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

Декларирам, че доброволно съм предоставил и ще предоставям в бъдеще лични 

данни по ЗЗЛД за мен, съпругата/съпруга ми и нашето дете за осъществяване на неговото 

обучение, възпитание, както и във връзка с правата и задълженията на учебното заведение за 

изпълнение на Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование.  

 

 

        Декларатор: ............................. 

                                     


