
Приложение 1 

ВХ. № …………. / ……… 2020 г.              

   

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА ............................................. 

ГР. ............................................ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

                                                  за прием в детски заведения 

   на територията на ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД – 2020 г. 

 

I. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ (родител / настойник ) 

От: (трите 

имена) 
  

Адрес: 

(постоянен адрес 

по лична карта на 

един от 

родителите, или 

адресна карта по 

настоящ адрес) 

Град ……………………………..……..... 

ул. ......................................................... № .... 

ж.к. .................................................... бл. ...... 

вх. .........  ет. ........  ап. .......... 

Телефон 

 

E-mail 

(незадължително) 

.....................@ 

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

II. ДАННИ ЗА ДЕТЕТО 

Трите имена 

на детето: 

 

 

 

 

ЕГН/ЛН

Ч 
          

 

 

В момента детето посещава /не посещава/ детска ясла №        град 

…………………………                                              



III. ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ 

Майка:  Баща:  

Месторабота:  Месторабота:  

Длъжност:  Длъжност:  

Сл. телефон:  Сл. телефон:  

 

Брой деца в семейството: 

/с думи/ 
 

 

 

ІV. ПРЕДИМСТВА 

Отбележете и представете необходимите документи, доказващи предимство 

 

1. Деца на родители, живеещи в района на детското заведение – Документ за адресна 

регистрация  -  Лична  карта или Удостоверение за настоящ адрес 
 

2. Деца, които имат брат или сестра, вече приети в детското заведение и ще 

продължат обучението си и през следващата учебна година 
 

3. Деца, на които поне единият от родителите е редовен студент – Удостоверение, 

издадено от съответното Висше училище, че родителят е редовен студент, към датата 

на подаване на заявлението 

 

4. Дете на служител в детската градина  

5. Деца на родители, чиято месторабота е в района на детското заведение – Документ 

от местоработата на родителя/настойника 
 

6. Деца-сираци – Препис извлечение от Акт за смърт на родителите  

7.  Деца-полусираци – Препис извлечение от Акт за смърт на родител  

8.  Деца, настанени за отглеждане по реда на чл. 26 от Закон за закрила на детето при 

близки и роднини, или приемни семейства – Съдебно решение или Заповед за 

настаняване на директора на Дирекция “Социално подпомагане” 

 

9. Деца на многодетни семейства с три и повече деца от едно домакинство – 

Удостоверения за семейно положение – съпруг/съпруга и деца 
 

10. Деца - близнаци – Удостоверение за раждане  



11. Деца, на които поне един от родителите е с трайно намалена работоспособност 70 

или над 70 % – Решение на ТЕЛК 
 

12. Деца със специални образователни потребности и хронични заболявания – 

Становище на Екипа за комплексно педагогическо оценяване при РУО и/или решение 

на ТЕЛК 

 

 

Отбележете предимствата с Х  

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Запознат/а/ съм с правилата за приемане на деца в детските заведения на територията 

на Община Благоевград. 

2. Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и 

като такива попадат под специален режим на защита. 

3. Подал/а/ съм заявление за прием и в други детски заведения на Община Благоевград, 

както следва: 

 

• …………………………………………………………………………………. 

 

• …………………………………………………………………………………. 

 

• …………………………………………………………………………………. 

Подал заявлението: 

 

Дата: ...................... 2020г.                        Подпис: ................. 

 

Час: …………… 

 

Приел заявлението: 

 

Дата: ...................... 2020 г. 

 

Час: …………… 

 



………………………………….  …………….. 

(име, фамилия)        (подпис) 

Приложение № 2 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

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

(Трите имена на родителя/настойника) 

 

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

/адрес/ 

 

 

 Декларирам, че детето ми ................................................................................., 

 

родено на ....................................., ще бъде записано и ще посещава  

 

 

ДГ ,, .............................................“............................................................................. 

  

 

 

 

ДАТА: ......................... 2020 г.  ДЕКЛАРАТОР: ............................ 

                                                                        



………………………………………………………………………… 

(име, адрес на детската градина)  

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ  

Долуподписаният/ата 

      (посочват се трите имена на родителя) 

в качеството на родител на   

                              (посочват се трите имена на детето) 

 от ……………………… 

      (посочва се група) 

 

Запознат/а съм, че: 

 не съм задължен/а да подновя посещението на детето си на детска градина/ясла и 

решението да го направя е изцяло мое 

 детската градина осигурява спазването на всички необходими хигиенни 

изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали 

деца, но не може да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания, 

в т.ч. и COVID-19 

 трябва да следя температурата на детето си, да го оставя вкъщи и да се 

консултирам с личния лекар при температура, по-висока от 37.3°С и/или 

грипоподобни симптоми 

 следва да се обърна към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и да 

заведа детето в детската градина само след преценката на лекаря, че е безопасно 

 при необходимост от консултация с екипа на детската градина/ясла да я 

осъществя при възможност на открито, при спазване на физическа дистанция и 

използване на лични предпазни средства 

 е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от детската 

градина/ясла противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел 

опазване здравето на децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа 

дистанция във и извън институцията 

 

Декларирам, че: 

 

 приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и  

вътрешните правила на детската градина/ясла за работа в условия на извънредна 

епидемиологична ситуация на територията на страната 

 не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни 

 не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19 

 при промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние  

на детето ми веднага ще уведомя директора на детската градина и ще преустановя 

посещението му на детската градина. 

 

 

      Дата: ………………………    Подпис: ……………………… 
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