
 

ОБРАЗЕЦ! 

 

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

(учебно заведение, населено място, община,, адрес, телефони, е-mail) 

   

  Изх. № …………………                                                     

 

                 

ДО 

Г-ЖА МАЯ СТОЙЧЕВА - НИКОЛОВА 

НАЧАЛНИК НА РУО 

КЮСТЕНДИЛ 

Д О К Л А Д 

 

от……………………………………………..................................................... 

(име, фамилия) 

директор на .....................................................……………................………… 

 

Относно: отписване на ученик, непосещаващ училище по неуважителни причини за 

период, по-дълъг от два месеца съобразно чл.173, ал.2, т.2 от ЗПУО, във 

връзка с чл. 178, ал. 1, т. 12 от ЗПУО, и в съответствие с чл. чл. 59 и 64 от 

Наредбата за приобщаващо образование, приета с ПМС № 232 от 

20.10.2017 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО СТОЙЧЕВА - НИКОЛОВА, 

 

В съответствие с чл. 173, ал. 2, т. 2 от ЗПУО, във връзка с чл. 178, ал. 1, т. 12 от ЗПУО, 

и в съответствие с чл. чл. 59 и 64 от Наредбата за приобщаващо образование, приета с 

ПМС № 232 от 20.10.2017 г., Ви уведомявам, че с моя Заповед №…………………….....  

 

ученика/ученичката…………………………………………………………………………… 
/трите имена на ученика/ученичката/ 

живущ/а ………………………………………………………………………………………,  
/пълен адрес на ученика/ученичката/ 

е отписан/а от училище по чл. 173, ал. 2, т. 2 от ЗПУО. 

 

Ученикът/ученичката е в ………клас, профил/професия „…………………….………… 

……………………………………..”, първи чужд език …………………… втори чужд 

език ……………………. 



 

  

Заповедта за отписването е връчена срещу подпис на родителя/настойника на 

…………………. . 

/дата/ 

 

Приложения: 

 

1. Копие на Заповед №…………… за отписването /заверена с „Вярно с оригинала”, 

подпис на директора и печат на училището/. 

2. Копие на уведомително писмо до кмета на Общинска администрация – 

……………………………../заверено с „Вярно с оригинала”, подпис на директора и 

печат на училището/.  

3. Копие на отговор от Общинска администрация / В случай, че не е постъпил отговор, 

това обстоятелство се отразява задължително в доклада/. 

4. Копие на уведомително писмо до Отдел „Закрила на детето“, ДСП – 

………………….. /заверено с „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на 

училището/.  

5. Копие на отговор от Отдел „Закрила на детето“, ДСП – ………………….. / В случай, 

че не е постъпил отговор, това обстоятелство се отразява задължително в доклада/.  

4. Копие на доклад от класния ръководител във връзка с чл. чл. 59 и 64 от Наредбата за 

приобщаващо образование, приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г., съдържащ 

информация за приложените  дейности за въздействие върху вътрешната мотивация, 

определени в чл. чл. 13 и 31 на наредбата /заверен с „Вярно с оригинала”, подпис на 

директора и печат на училището/. 

4. Копия на документи, свързани с дейностите по прилагане на Механизма за съвместна 

работа на институциите по обхващане и  включване в образователната система на деца 

и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, утвърден с 

Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет. 

 

 

      С уважение, 

                                                           

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

                     (име и фамилия, подпис и печат)                                                       


