
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ НАУКИ  

И МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ „ПРОФ. МИНКО БАЛКАНСКИ“ 
 

6000 Стара Загора, ул. “Стефан Сливков“ 7, телефон: 0885/456 553, 

e-mail: director@pgknma.com; web site: www.pgknma.com 

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА 

 

Данни за ученика: 

 

Трите имена на ученика: ……………………………..………………………………….……… 

ЕГН: ……………… Дата и място на раждане: …………………………..…………….……… 

Постоянен адрес: ……………………………………………………………………………….. 
(пощенски код, населено място, ж.к., улица, №, бл., ет., ап.) 

Настоящ адрес: (ако е различен от постоянния) 

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

Телефон: …………………………  Е-mail адрес: ……………………………………………… 
(мобилен на ученика) 

Училище, в което е завършил VII клас: ………………………………..…………………..…… 

Изучавани чужди езици: …………………………………………………...……………………. 

Има ли ученикът достъп до компютър: ………………………………..…………………..…… 

 

Родители: 

Майка: ……………………………………………….…………………………………………... 
(трите имена) 

Най-високо завършено образование: …………………………………………………………… 
(доктор; висше – магистър; висше – бакалавър; висше - професионален бакалавър; средно общо; средно със степен на професионална квалификация; основно; основно или по-ниско 

с придобита I степен на професионална квалификация; начално; завършен клас от начален етап; курс за ограмотяване / валидиране на компетентности, не е посещавал училище)  

Трудова заетост: …………………………………………………………………………………. 
(работещ - в България; работещ - в чужбина; краткотрайно безработен - търсещ работа; дълготрайно безработен - търсещ работа; безработен - нетърсещ работа; домакин/я; учащ; пенсионер) 

Професия: …………………………………… Месторабота: ……….………………………….. 

Телефон: ……………………………………. Е-mail адрес: …..……..…………………...…….. 

Адрес (ако е различен от този на ученика): 

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

  



 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ НАУКИ  

И МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ „ПРОФ. МИНКО БАЛКАНСКИ“ 
 

6000 Стара Загора, ул. “Стефан Сливков“ 7, телефон: 0885/456 553, 

e-mail: director@pgknma.com; web site: www.pgknma.com 

Баща: ..……………………………………………………………..……………………..……… 
(трите имена) 

Най-високо завършено образование: ………………………………………………………….. 

(доктор; висше – магистър; висше – бакалавър; висше - професионален бакалавър; средно общо; средно със степен на професионална квалификация; основно; основно или по-ниско 

с придобита I степен на професионална квалификация; начално; завършен клас от начален етап; курс за ограмотяване / валидиране на компетентности, не е посещавал училище) 

Трудова заетост: …………………………………………………………………………………. 
(работещ - в България; работещ - в чужбина; краткотрайно безработен - търсещ работа; дълготрайно безработен - търсещ работа; безработен - нетърсещ работа; домакин/я; учащ; пенсионер) 

Професия: ………………………………………..……………………………………..…..……. 

Месторабота: ……………………………………………….………...………………………….. 

Телефон: ……………………………………………………….……………………………….… 
(домашен, мобилен и служебен) 

Е-mail адрес: …………………………………………………………..…………………...…….. 

Адрес (ако е различен от този на ученика): 

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

 

Настойник, полагащ грижи за детето: ………………………………………………….............. 
(трите имена) 

Най-високо завършено образование: …………………………………………………………… 

(доктор; висше – магистър; висше – бакалавър; висше - професионален бакалавър; средно общо; средно със степен на професионална квалификация; основно; основно или по-ниско 

с придобита I степен на професионална квалификация; начално; завършен клас от начален етап; курс за ограмотяване / валидиране на компетентности, не е посещавал училище) 

Трудова заетост: …………………………………………………………………………………. 
(работещ - в България; работещ - в чужбина; краткотрайно безработен - търсещ работа; дълготрайно безработен - търсещ работа; безработен - нетърсещ работа; домакин/я; учащ; пенсионер) 

Професия: ………………………………………..……………………………………..…..…….. 

Месторабота: ……………………………………………….………...…………………………... 

Телефон: ……………………………………………………….……………………………….…. 
(домашен, мобилен и служебен) 

Е-mail адрес: …………………………………………………………..…………………...……... 

Адрес (ако е различен от този на ученика): 

………………………………………………………………….……………………………..…..... 
(пощенски код, населено място, ж.к., улица, №, бл., ет., ап.) 

Личен лекар: ……………………………………………………………………………………… 
(име, фамилия) 

Телефон: ……………………………………………………….…… 

Служебен адрес: …………………………………………………………………………………. 


