
 

 

105 СОУ „ Атанас Далчев”, гр.София 
 

2016/2017 

уч.година година 

105. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “АТАНАС ДАЛЧЕВ” 
гр. София 1172,  ж.к. Дианабад, ул. „Св. Пимен  Зографски” № 7 

тел./факс: 868 35 28 www.105sou.eu, e-mail: sou105@abv.bg 
 

 

До Директора 
на 105. СОУ “Атанас Далчев” 

гр. София 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
от......................................................................................................................................................................... 

(трите имена на родителя) 
 

Госпожо Директор, 

 
 Заявявам своето желание  синът ми/ дъщеря ми 
..........................................................................................................................................................................., 
 
ЕГН ………………..............., от …………. клас през учебната 2015/2016 година да бъде записан/а  в  
полуинтернатна група /ПИГ/ за учебната 2016/2017г.  
 

                                   С уважение:……………………….. 
                                                          (подпис на родителя) 

Дата:…………….. 
 

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

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

Долуподписаният………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

родител на…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

ученик....… в .…....клас  през учебната 2015/2016 година 

декларирам, че синът ми/дъщеря ми ще посещава:  
1. ПИГ/ сутрин/ ежедневно най-късно от 9,30 часа  
2. ПИГ/ следобяд/ ежедневно най-рано до 17,00 часа  
3. Извънучилищни занимания след края на ПИГ 

 
Прилагам следните документи: 

1………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………….. 
3………………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………………….. 

  
 



 

 

105 СОУ „ Атанас Далчев”, гр.София 
 

2016/2017 

уч.година година 

Дата: Родител: 
 

            Моля, попълнете таблицата с критериите: 

 
№ Критерии (максимален брой точки) Точки 

1. Ученици, които са: 
 сираци  
 полусираци 
 отглеждани от един родител                                (1 точка)   

 

2. Ученици от многодетни семейства                                   (1 точка)  

3. Деца на родители инвалиди и на родители с доказани 
здравословни проблеми, като се прилага съответният документ 
от  ТЕЛК                                                                                     (1 точка) 

 

4. Деца, на които и двамата родители са целодневно служебно 
ангажирани, като удостоверяват това със съответния документ 
(служебна бележка от месторабота)                                (1 точка)                                                          

 

5. Ученици без нарушения на Правилника на училището 
(отбелязани в дневника) и без наложени наказания (отнася се за 
учениците от първи, втори и трети клас през учебната 2015/2016 
година)                                                                 (1 точка) 

 

6. Ученици, които са посещавали редовно ПИГ от началото до 
края на учебната година                                                       (1 точка) 

 

 Общ брой точки:  
 
Забележка: При непредставен документ за съответен критерий (предава се пълен комплект от документи 

в канцеларията на училището), точките по него не се зачитат. 

 


