Приложение 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДГ „Детски свят”- Враца
ЗАЯВЛЕНИЕ
от………………………………….……………………………….…………….……………………………….
/трите имена на родителя/настойника/
постоянен адрес: …………………………………………………………..……………………………………
настоящ адрес: …………………………………………………….…………………………………………….
телефон за връзка:……………………………………………………………………………………………….
Г-н/ Г-жо Ангелова,
Заявявам желанието си детето ми………………………………….…………………………………….......,
/трите имена на детето/
Дата на раждане……………………
да бъде прието в поверената/ното Ви детска градина/училище.
Детето ми е посещавало/не е посещавало:
/подчертава се вярното/
Детска ясла...........................................................................................................................................................
Детска градина.....................................................................................................................................................
Подготвителна група в училище........................................................................................................................
Кандидатствам и в други детски заведения:
1.……………………………….……………………………………….………………………………………..
2………..…………………………………………………………….…………………………………………..
3…………..………………………………………………………….…………………………………………..
Представям следните документи:
1. Оригинал на акт за раждане /за сверяване/.
2. Документи, доказващи предимство, ако има основание /изписват се/:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Информиран съм, че при класиране на детето ми в периода от 10 юни до 20 юни ще декларирам
желанието си да бъде записано в съответната детска градина/училище.
За верността на данните се подписвам:………………………………………………………………..………
/подпис и име/
Дата:……………………………….
гр. Враца

При постъпване на детето в детската градина/училището ще представя
следните документи:
1.Акт за раждане и лична карта /за сверяване на посочените лични данни/;
2. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния му лекар;
3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни
бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди
постъпване на детето в детската градина;
4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди
постъпване на детето в детската градина;
5. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните
имунизации за възрастта;
6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно
болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската
градина.

Приложение 3
МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ
СЪГЛАСНО ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА № 3/ 05.02.2007 Г. НА МЗ ЗА ЗДРАВНИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния му лекар;
2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити,
извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в
детската градина;
4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта;
5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано
от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

