
ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

ЦДГ „МЕЧО ПУХ” 

ГР. ГАБРОВО 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

От: ......................................................................................................................................................... 

адрес: гр.(с.) ..............................................област ............................................................................... 

ул................................................................ №........... ж.к. ..............................................................….. 

бл................... вх. ............... ет. ..................ап. ....................тел........................................................... 

Моля детето ми ........................................................................................................................ 

ЕГН ........................... да бъде прието в повереното Ви детско заведение, считано от................... 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Родители: 

Майка: ................................................................................................................................................... 

Месторабота: .............................................................. сл. тел.: .......................................................... 

Длъжност: ......................................................................... 

Баща: ..................................................................................................................................................... 

Месторабота: .............................................................. сл. тел.: .......................................................... 

Длъжност: ......................................................................... 
Брой на децата в семейството: ....................................... 

Сега детето ни /не/ посещава детска ясла № .......................................................... град ............................... 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Запознат съм с Правилника за дейността на детското заведение. 

2. В случай, че детето ми е прието в повече от едно детско заведение, се задължавам в срок от 4 дни, 

от датата на обявяване на списъците, да потвърдя избора си само в едно от тях. 

ИНФОРМИРАНИ СМЕ, че всички предоставени данни са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и като 

такива попадат под специален режим на защита. 

 

................. 201…г.      Подпис ......................... 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

 
Отбележете и представете необходимите документи. 

� деца с тежки хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл. 21 т. 7 от Наредба № 19 за 

експертиза за инвалидност на децата до 16 г. /ДВ. Бр. 84, от 13.10.2000 г./, когато са настанени в 

санаториална, оздравителна детска ясла и детска градина, специализирани групи към детските 

градини и масови детски градини;  

� деца, на които поне един от родителите или друг член на семейството е с инвалидност от 71 до 100 % ;  

� деца на неизвестни родители; 

� деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия, както и на загинали в изпълнение 

на служебния си дълг; 

� трето и следващо дете на многодетни родители и деца-близнаци;  

� деца-сираци, или деца полусираци; 

� деца, чиито родители са редовни студенти; 

� прието друго дете в същата или друга детска градина - ОДЗ; 

� дете настанено в семейство на роднини или близки, както и дете настанено за отглеждане в приемно 

семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето; 


