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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел І 

Нормативно основание 

чл. 1. С настоящата програма се определят редът, условията и начинът на организация и 

провеждане на заниманията по интереси в ОУ “Димитър Талев”. 

чл. 2. Училищната програма за организация на заниманията по интереси е разработена във 

връзка с Постановление № 289 от 12 декември 2018 г. за изменение и допълнение на 

нормативни актове на Министерския съвет, обнародвано в държавен вестник, брой 105/ 

18.12.2018 г.  

чл. 3. Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на групите в  

ОУ „Димитър Талев” се осъществява съгласно Наредбата за приобщаващото образование. 

чл. 4. Комисия, определена със заповед на директора изготвя до 10 октомври програма за 

занимания по интереси за съответната учебна година в съответствие с тематичните 

направления и я представя на директора на електронен и хартиен носител за утвърждаване. 

чл. 5. Програмата за занимания по интереси включва: 

1. дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в 

тематичните направления "Дигитална креативност", "Природни науки", 

"Математика", "Технологии"; 

2. дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците при избора 

на възможности за обучение и професия; 

3. тематичните направления на заниманията по интереси, които ще се провеждат в 

училището; 

4. дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за 

популяризиране на постиженията им; 

5. междуинституционални дейности за занимания по интереси и за изяви на 

постиженията на учениците; 

6. групите и учениците в тях, както и ръководителите на групите. 

Раздел IІ 

Основни цели  

чл. 6. Подпомагане на процесите на ефективна организация и провеждане на извънкласните 

и извънучилищни дейности с цел повишаване качеството на образователно-възпитателния 

процес и за удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности на учениците 
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чл. 7. Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес чрез откриване и 

насърчаване на творческите способности и умения на учениците в областта на математиката, 

информатиката, природните науки и технологиите и подпомагане  професионалното им 

ориентиране . 

чл. 8. Повишаване мотивацията за активно участие в образователно - възпитателния процес, 

чрез развитие на ключови компетентности  у учениците. 

Раздел ІIІ 

Задачи  

чл. 9. Програмата за занимания по интереси поставя следните задачи: 

1. Развитие на потребностите за учене, творческия и спортния потенциал на учениците. 

2. Приобщаване на учениците чрез формиране на общности по интереси. 

3. Насърчаване на иновациите и креативното мислене на учениците.  

4. Превръщане на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви. 

 Глава втора 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Раздел І 

Тематични направления 

чл. 10. Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления: 

"Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика", "Технологии", "Изкуства и 

култура", "Гражданско образование", "Екологично образование и здравословен начин на 

живот", "Спорт". Групите за занимания по интереси, организирани към 14.10.2019 г. в ОУ 

„Димитър Талев“са както следва: 

1.Компютърна графика  

Категория: Дигиталните умения 

Период на провеждане: от 10/14/2019 до 5/29/2020  

Брой часове: 54 

Ръководител: М. Ангелова - Острева 

2. Опознавам моя роден град 

Категория: Околна среда 

Период на провеждане: от 10/14/2019 до 5/29/2020 
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Брой часове: 63 

Ръководител: М. Ангелова - Острева 

3. Арт ателие 

Категория: Изящни изкуства 

Период на провеждане: от 10/14/2019 до 5/29/2020 

Брой часове: 56 

Ръководител: Ц. Самоковлиева 

4. Аеробика – 2 групи 

Категория: Индивидуални спортове  

Период на провеждане: от 10/14/2019 до 5/29/2020  

Брой часове: 60 

Ръководител: П. Кабасакалова 

5. Футбол 

Категория: Колективни спортове 

Период на провеждане: от 10/14/2019 до 5/29/2020  

Брой часове: 60 

Ръководител: И. Йорджев 

6. Вокална група 

Категория: Сценични и танцови изкуства 

Период на провеждане: от 10/14/2019 до 5/29/2020  

Брой часове: 52 

Ръководител: М. Илиева 

7. STEM клуб математика – 2 групи 

Категория: Математическо моделиране 

Период на провеждане: от 10/14/2019 до 5/29/2020  

Брой часове: 56 
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Ръководители: М. Узунова, М. Караджова 

8. Волейбол 

Категория: Колективни спортове 

Период на провеждане: от 10/14/2019 до 5/29/2020 

Брой часове: 60 

Ръководител: Г. Илиев  

9. Аз и светът около мен 

Категория: Околна среда 

Период на провеждане: от 10/14/2019 до 5/29/2020  

Брой часове: 60 

Ръководител: В. Шопова 

10. Аз говоря английски език 

Категория: Интеркултурна комуникация 

Период на провеждане: от 10/14/2019 до 5/29/2020  

Брой часове: 55 

Ръководител: Д. Байкушев 

11. Аз обичам математиката 

Категория: Математическо моделиране 

Период на провеждане: от 10/14/2019 до 5/29/2020 

 Брой часове: 60 

Ръководител: Д. Тодорова 

чл. 11. Заниманията по интереси по тематични направления "Дигитална креативност", 

"Природни науки", "Математика" и "Технологии" са 46% от общия годишен брой часове за 

организирани занимания по интереси в училището. 

Раздел ІІ 

 Анкетно проучване 
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чл. 12. Заниманията по интереси за съответната учебна година се избират от учениците със 

съгласието на родителите им и се регистрират в информационна система за заниманията по 

интереси в срок до 5 октомври.  

чл. 13. Изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на 

учениците въз основа на разработена от ОУ “Димитър Талев” анкета, попълнена от 199 

ученици през учебната 2019/2020 г., съдържаща индикатори за отчитане на: 

1. индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика; 

2. миналия опит на ученика в занимания по интереси; 

3. съответствието между потребностите и желанията на ученика и регистрираните 

предложения в информационната система.  

 

Раздел ІІІ 

Формиране на групите за занимания по интереси  

чл. 14. Директорът на ОУ “Димитър Талев” извършва анализ на съответствието между 

потребностите и желанията на учениците и направените предложения на юридическите и 

физическите лица, които са регистрирани в информационната система, и възможностите и 

спецификата на училището, като предлага на педагогическия съвет да одобри предложенията 

за занимания по интереси в училището за съответната учебна година.  

чл. 15. Броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се определят от 

директора въз основа на подадените заявления на учениците и с изразено информирано 

съгласие на родителя за участието на съответния ученик. 

чл. 16. Групите за занимания по интереси се формират в зависимост от посоченото първо 

желание на ученика, като може да се формират с ученици от различни класове, както и 

сборни групи с ученици от групите за целодневна организация на учебния ден. 

чл. 17.  При невъзможност да се формира група за занимания по интереси по първо желание 

групите се формират по второ или следващо желание, без да се надвишава максималният 

брой на учениците в групата, определен от директора на ОУ “Димитър Талев”. 

чл. 18. Училището осигурява участие в занимания по интереси на минимум 20 на сто от 

учениците в училището. 

Раздел ІV 

Ръководители на групите за занимания по интереси 

чл. 19. Ръководители на заниманията по интереси са педагогически и други специалисти от 

ОУ “Димитър Талев” или външни за него физически лица и представители на юридически 

лица, включително от други образователни институции. 
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чл. 20. Родители на ученици, чийто професионален опит е свързан със съответното 

тематично направление на заниманията по интереси, могат да провеждат занимания по 

интереси до три часа годишно във или извън училището в присъствието на ръководителя на 

групата.  

чл. 21. ОУ “Димитър Талев” може да организира заниманията по интереси и изявите на 

учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто 

предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси. 

чл. 22. Външните за училището физически и юридически лица провеждат не по-малко от 5 

на сто от организираните занимания по интереси в училището. 

чл. 23. Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси, трябва да са  

регистрирани в информационната система. 

чл. 24. Директорът на ОУ “Димитър Талев” организира проверката на съответните 

юридически лица, предлагащи занимания по интереси. 

чл. 25. Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси, трябва да отговарят на 

следните изисквания: 

1. Предметът им на дейност да включва образователни услуги и/или други 

образователни дейности. 

2. Да притежават опит в организирането и/или провеждането на образователни, 

творчески и спортни дейности на деца и ученици. 

3. Предлаганите занимания по интереси да съответстват на тематичните направления. 

4. Предлаганите ръководители на занимания по интереси да са в трудови или 

облигационни правоотношения с юридическото лице и да притежават професионален 

опит и/или професионална квалификация в областта на съответното занимание по 

интереси, да не извършват дейности, които съдържат идеологически и/или 

религиозни доктрини, верски убеждения или нетолерантност. 

5. Да разполагат със съответната база в случаите, когато заниманията по интереси се 

провеждат извън училището. 

чл. 26. Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на спорта, 

трябва да притежават спортна лицензия, съгласно Закона за физическото възпитание и 

спорта или да са членове на лицензирана спортна федерация. 

чл. 27. Физическите лица, извън педагогическите специалисти в ОУ “Димитър Талев”, които 

предлагат занимания по интереси като ръководители на съответните дейности, трябва да се 

регистрират в информационната система чрез попълване на формуляр за регистрация. 

чл. 28. Физическите лица трябва да отговарят на следните изисквания: 
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1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от 

реабилитацията. 

2. Да не са лишени от право да упражняват професия, съответстваща на дейността, която 

предлагат. 

3. Да не извършват дейности, които съдържат идеологически и/или религиозни 

доктрини, верски убеждения и/или нетолерантност. 

4. Да притежават професионален опит и/или професионална квалификация, и/или 

педагогическа правоспособност, съответстваща на конкретното занимание по 

интереси, за което кандидатстват. 

5. Предлаганите от тях занимания по интереси да съответстват на тематичните 

направления. 

чл. 29. Физическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на спорта, 

трябва да са вписани в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри към 

Министерството на младежта и спорта по Наредба № 2 на министъра на младежта и спорта 

от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-

педагогическите кадри (ДВ, бр. 29 от 2017 г.). 

Раздел V 

Време и място на провеждане на занимания по интереси 

чл. 30. Заниманията по интереси може да се провеждат: 

1. извън часовете по учебен план. 

2. по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по 

самоподготовка с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси. 

3. през почивните дни и ваканциите. 

чл. 31. Заниманията по интереси може да се провеждат в училището и/или в база, определена 

в договор с юридическо лице, включително в центрове за подкрепа за личностно развитие, в 

музеи, библиотеки, читалища и бази на други външни организации. 

чл. 32. В случаите, когато заниманията по интереси се изпълняват извън училището, се 

спазват съответно разпоредбите на Наредба № 10 на министъра на образованието и науката 

от 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование (oбн. - ДВ, бр. 72 от 

13.09.2019 г.) (публ. 13.09.2019 г.) и на Наредбата за детските и ученическите туристически 

пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г. 

(ДВ, бр. 103 от 2016 г.). 
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чл. 33. Заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен 

принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя на учебните 

седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение 

на темите. 

чл. 34. Часовете за занимания по интереси не формират и не допълват нормата за 

задължителна преподавателска работа. 

чл. 35. Когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той 

представя документ /приложение/, който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му. 

чл. 36. При отсъствието на ръководителя на групата повече от три часа времевият график за 

занимания по интереси се актуализира при възможност, като се запазва общият брой часове 

за дейността. 

 Глава трета 

ДЕЙНОСТИ И ИЗЯВИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 

Раздел І 

Дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в 

тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, 

„Математика“, „Технологии“ 

чл. 37. Дейностите за мотивиране на учениците за участие в заниманията по интереси  в 

тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и 

„Технологии“ включват: 

1. Разнообразни дейности за стимулиране на познавателната активност, творческите 

изяви, инициативността и креативността на учениците. 

2. Развиване на таланти и творчески заложби чрез публични изяви. 

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни 

области. 

4. Мотивиране чрез включване на голям брой ученици в извънкласни дейности чрез 

провеждане на междуучилищни изяви и инициативи и работа с родители. 

5. Дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците при избора 

на възможности за обучение и професия. 

 

Раздел ІІ 

Дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците при избора 

на възможности за обучение и професия 
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чл. 38. Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране на учениците се осъществяват 

въз основа на програми за кариерно развитие и мобилност, програми за образователно 

развитие и мобилност и програми за личностно и социално развитие на базата на проучване 

на местните условия и координация с институции в системата на професионалното 

ориентиране. 

чл. 39. Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране се осъществяват от кариерни 

консултанти. 

чл. 40. Кариерните консултанти предоставят специализирани услуги по кариерно 

ориентиране на учениците от всички видове и степени училища за областта, подпомагат 

методически педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на 

кариерното ориентиране на учениците и информират и консултират родители и граждани. 

чл. 41. Кариерните консултанти изпълняват програма за обучение по кариерно ориентиране 

на учениците във връзка с прехода им от една образователна степен към друга и към пазара 

на труда. 

Раздел ІІІ 

Дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за 

популяризиране на постиженията им 

чл. 42. Училището съвместно с родителите и/или с външни юридически лица организира 

най-малко два пъти годишно публични изяви на учениците, участници в групите за 

занимания по интереси, които включват концерти, тържества, състезания, изложби, дебати, 

конкурси и други, за популяризиране на индивидуалните и/или груповите постижения, 

способностите на учениците и творческите резултати. 

Раздел ІV  

Междуинституционални дейности за занимания по интереси и за изяви на 

постиженията на учениците 

чл. 43. Училището осъществява сътрудничество с Общината по изпълнение на обща 

програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по 

интереси, както и в  организирани занимания по интереси от други общини, регионалните 

управления на образованието и други институции. Програмата включва: 

1. Организиране и провеждане на междуинституционални дейности и изяви, 

включително състезания, концерти и други, с учениците, които участват в 

заниманията по интереси, от две и повече училища на територията на общината и/или 

областта. 
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2. Организиране и провеждане на посещения на културно-исторически и 

природонаучни обекти, музеи, библиотеки и други институции, публични и 

стопански организации и други. 

3. Организиране и провеждане на занимания по интереси, дейности и изяви, които 

насърчават играта на шах в училище, в случай на невъзможност на училището да 

организира и да провежда такива занимания, дейности и изяви. 

Раздел V 

Ученици 

ИНСТРУКТАЖ ЗА ПРАВИЛАТА НА РАБОТА И ПОВЕДЕНИЕ 

Учениците са длъжни да спазват следните изисквания: 

чл. 44.  Учениците от всяка  група, които участват в привлекателни за тях дейности с цел 

развиване на ученическата общност и приобщаване към общоучилищния живот познават 

добре и спазват стриктно следните указания: 

1.    Забраняват се закъсненията без уважителни причини или преждевременното 

напускане на занятията. 

2.    Придвижването по коридорите и стълбищата в сградата на училището става 

спокойно, без тичане и блъскане, по възможност само от дясната страна. 

3.    Забранява се на учениците да тичат, скачат, да се борят в класната стая. 

4.    Пет минути преди започване на занятията учениците заемат места си. 

5.    По време на природни бедствия, аварии, пожари и други, учениците задължително 

спазват указанията на учителите, схемата за евакуация и напускат без паника. 

6.    На учениците се забранява да боравят с електрически уреди в отсъствието на учител, 

както и да включват и изключват осветлението без причина или компютърните 

конфигурации в кабинет 51. 

7.    Забранява се на учениците да блъскат вратите на класната стая, да се качват по 

радиаторите, по чиновете, столовете и работните маси. 

8.    Забранява се на учениците качването по первазите на прозорците. 

9.    След приключване на учебните занятия учениците се прибират, придържайки се към 

посочения от тях и техните родители най-кратък и безопасен път. 

10. При придвижване от дома до училище и обратно всеки ученик стриктно спазва 

правилата за движение по улиците и пътищата. 
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11. При организирано придвижване на ученици, същите задължително да спазват 

указанията и инструкциите на учителя. 

12. Забранява се на учениците да боравят с учебно-технически средства и пособия в 

отсъствието на ръководителя на групата. 

13. При участието си в групите, учениците се задължават да спазват следните специфични 

изисквания:  

Не започват работа преди ръководителят  на групата да е дал инструкция за конкретната 

работа в занимания по интереси; 

❏ При нараняване уведомяват ръководителя и търсят  първа помощ от медицинското 

лице на училището; 

❏ Ако се наложи отсъствие поради здравословни причини предварително уведомяват 

ръководителя и представят ксерокопие на медицинската бележка 

❏  Да пазят личните си вещи, да не ги оставят без надзор 

❏ Да не внасят в училище ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи. 

❏ Да опазват училищната собственост.  

❏ Да уважават личното достойнство на учителите и съучениците си и да не прилагат 

форми на психическо и физическо насилие върху тях. Накърняване на достойнството 

и авторитета на учителите е недопустимо. 

14.   Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие. 

Допустим брой неизвинени отсъствия за периода на провеждане на заниманията по интереси 

- до  5 неизвинени отсъствия. 

15. Отсъствия на ученици от учебни занятия по уважителни причини се удостоверяват с 

медицинска бележка или документ от родителя /настойника/, приложение №1 

16. За отписване на ученик, от група за занимания по интереси, родителят или настойникът 

на ученика подава заявление за отписване от групата с мотиви по приложение №2 

17.   За допуснатите отсъствия ръководителят на група по интереси своевременно уведомява 

родителя или настойника на ученика. 
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ДО 

Ръководител на група занимания по интереси 

……………………………………………………….... 

ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ 

ГР. ПЛОВДИВ 

 

                                        

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

(на основание чл. 62, ал. 1, т. 3 от Наредба за приобщаващо образование, 

Обн. ДВ. бр.86 от 27 октомври 2017 г.) 

  

  

  

  

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

                        (име и фамилия на родителя/ настойника) 

  

  

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ............................................................, 

  

Моля за Вашето разрешение 

 дъщеря ми/ сина ми.............................................................................................................. 

                                                         (трите имена на ученика/ученичка) 

  

ученик/ ученичка от ....................клас/ паралелка за учебната ..................................... 

  

да отсъства от занимания по интереси за дните 

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

(описват се датите на учебните дни, през които ученикът/ ученичката ще отсъства) 
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Причините, поради които се налага детето ми да отсъства от училище  са следните: 

                    (подробно се описват причините за отсъствието) 

  

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

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

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

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

  

Към момента детето ми е отсъствало ...............................................учебни дни по уважителни 

причини с мотивирано заявление до класния ръководител. 

(описват се броя на учебните дни, през които ученикът е отсъствал по уважителни 

причини с мотивирано заявление до класния ръководител, в случай, че не е отсъствал,  се 

записва „не е отсъствало“) 

  

Дата:.......................... 

  

С УВАЖЕНИЕ:................................. 

                             (подпис на родителя) 

   

  

  

  

  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението / приложение №1/  се съхранява от ръководителя в дневника на групата.  
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ДО 

Ръководител на група занимания пo интереси 

……………………………………………………….... 

ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ 

ГР. ПЛОВДИВ 

                                        

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

за отписване от група за занимания по интереси 

   

  

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

                        (име и фамилия на родителя/ настойника) 

  

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ............................................................, 

  

С настоящото заявявам желание  дъщеря ми/ синът 

ми.................................................................................................................  

ученик/ ученичка от ....................клас/ паралелка за учебната ..................................... 

  

да бъде отписан/а от група за занимания по интереси 

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

(описва се наименованието на групата ) 

 считано от ……………. , поради следните мотиви:  

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

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

 

Дата:.......................... 

                                                                                             С УВАЖЕНИЕ:................................. 

                                                                                                                    (подпис на родителя) 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението / приложение №2/  се съхранява от ръководителя в дневника на групата.  
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

За информирано съгласие 

 

Долуподписаният/ната………………………………………………………………………… 

/име, презиме, фамилия на декларатора/ 

Родител/настойник на…………………………………………………………………………… 

/име, презиме и фамилия на ученика/ 

Ученик от ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив в ………….. клас за учебната .....…./…….. 

година. 

 

Декларирам, че съм информиран за заявеното желание на детето ми в Анкета за проучване 

за включване в занимания по интереси, организирани в училището и давам съгласие за 

участието му в 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА  2019/2020 ГОДИНА. ВИД: 

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

Известно ми е, че заниманията по интереси ще се провеждат извън часовете по учебен 

план, по време на ЦОУД, почивни дни и ваканции, организиран със седмичен брой часове, 

съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на 

темите. 

 

Декларатор ……………………………………………………………….    ………………… 

   /име, презиме и фамилия/     /подпис/ 

Дата:……………… 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Приложение 3 към чл. 23, т. 3 от Правилника за набиране, обработване и съхранение на 

лични данни в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив, утвърден със заповед № РД-10-

1381/18.05.2018 г. на директора на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗЗЛД и чл. 8, т. 1 

на Регламент (ЕС) 2016/679 

Настоящата декларация е изготвена от директора/ работодател, представляващ 

Администратора ОУ „Димитър Талев“, обработващ лични данни и е доказателство, че 

дейностите по обработване на личните данни са в съответствие с Регламента. 

Долуподписаният/ната…………………………………………………………………………… 

/име, презиме, фамилия на декларатора/ 

Родител/настойник 

на………………………………………………………………………………. 

/име, презиме и фамилия на ученика/ 

Декларирам, че доброволно предоставям и давам своето съгласие на ОУ „Димитър Талев“, 

в качеството на Администратор на лични данни, да обработва личните ми данни и данните 

на детето ми (имена, ЕГН, адрес, здравен статус (медицински данни), мобилни телефонни 

номера, имейл, снимков материал с негово участие и др.) в регламентираните срокове, 

съобразно нормативно законови основания и периодът на провеждане.  

Запознат съм с целта на събиране, съхраняване и обработване на личните ми данни и тези 

на детето ми. 

Участие в занимания по интереси през учебната 2019/2020 година в ОУ „Димитър 

Талев“,  запознат съм в качеството си на „субект на лични данни“ имам право: 

 Да оттегля съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието ми не засяга 

законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото 

оттегляне. 

 На достъп и предоставяне на всякаква информация от администратора за 

обработването на предоставените лични данни, да поискам от администратора да 

коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с мен и детето ми. 

 Да получа личните данни, които ме засягат и които съм предоставил на 

администратор, структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене 

формат имам правото да прехвърлям тези данни на друг администратор без 

възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени. 
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 Право, по всяко време и на основания, свързани със собствената конкретна 

ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до мен и 

детето ми. 

 Да поискам от администратора изтриване на свързаните с мен и детето ми лични 

данни без ненужно забавяне при приложимост на описаните в Регламента 

основания. 

Запознат съм, че съобразно естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването 

данните се предоставят на публични органи: МОН, РУ на МОН, Община Пловдив, 

Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Закрила на детето“, както и на 

обработващите лични данни физически лица от името на Администратора и по негово 

нареждане или възлагане, като Администраторът на лични данни гарантира постоянна 

поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за 

обработване на лични данни и се задължава да осигури достатъчно гаранции за тяхната 

защита. 

 

Гр. Пловдив, 

Декларатор: ………………………… 


