
 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

От …………………………………………………………..............….......................….................. с тел.:………………………………….. 
                                                                      / т р и т е   и м е н а   н а   м а й к а т а / 
 

И ………………………………………………...……………...…..............…...........................……с тел.:……………...……...........…… 
                                                                    / т р и т е   и м е н а    н а    б а щ а т а/ 
 
 

Родители на ………................……….........................….....…..........................……………………………..от……………………..група 
 

Детето ни..........................   СОП, хронични или наследствени заболявания, алергии и др................................................................... 
                     и м а  /н я м а  

Декларираме, че сме запознати и ще спазваме Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в ДГ №37. Ще 

спазваме всички разпоредби, отнасящи се до организацията на живота на децата в ДГ № 37, както и всички решения на 

Настоятелството към детската градина.  Уведомени сме за нашите права и задължения, а именно: 

              Права на родителите:  
 периодично и своевременно да получават информация за развитието на децата им в образователния процес, за спазването на 

правилата в детската градина и за приобщаването им към общността, както и да получават информация за програмната система, по 

която се извършва предучилищното образование 

  да се срещат с ръководството на детската градина с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно 

време или в друго удобно за двете страни време. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето. 

 да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на 

детето;  най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градина по въпроси, свързани с 

образованието и с личностното развитие на децата им; 

  да избират и да бъдат избирани в обществения съвет,  да изразяват мнение и да правят предложения за развитие. на детската 

градина.Да бъдат своевременно информирани за всяка промяна в Правилника за дейността,  свързана с престоя на децата им в 

групата. 

 да оказват  помощ и съдействие съобразно възможностите си за подобряването на материалната база  и  възпитателно- 

образователния процес в детската градина. 

 да им бъде осигурен достъп  и комуникация с педагогическия екип чрез електронния дневник и други връзки за комуникация. 

     Задължения на родителите: 

 да спазват правилника за дейността на детската градина,  да съдействат за спазването му от страна на детето и да заплащат в срок 

дължимите такси. Да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование, като уведомяват 

своевременно детската градина в случаите на отсъствие на детето;  

 да полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс и ЗЗД, редовно да се осведомяват относно 

приобщаването им и развитието им в групата, спазването на правила в детската градина и да проследяват   информацията в 

електронния дневник. Да водят детето чисто, здраво и неопаразитено и  да го взимат лично от детската градина(или от възрастен 

член, или близък на семейството, за който са уведомили предварително), като изчакват децата си във фоайетата. 

 да изслушват професионалните  съвети и препоръки на учителите и директора, които имат пряка работа, наблюдение и оценка на 

детето, да се явяват в детската градина, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от  учтелите по групи или директора. 

 нямат право да разпространяват лъжесведения за ДГ№37„Вълшебство” и да подронват престижа на детската градина.нямат право 

да бъдат груби и невъздържани, както към собствените си деца, така и към персонала. Възникналите проблеми се разрешават, като се 

спазва добрият тон на общуване, без да се уронва авторитета на работещите и доброто име на детската градина. Нямат право да 

влизат в конфликт и с други родители на територията на ДГ№37„Вълшебство” 

 да представят и/или своевременно да уведомяват при промяна на телефонни номера и имейли за връзка или смяна на адрес, както 

и при промяна в попечителството на детето. 

 нямат право да внасят лично и чрез децата си  в детската градина, лекарства, храни, и други ценни предмети. 

     Приемаме да изпълняваме ангажиментите си, като: 

 ще водим до 8,30ч. и вземаме детето си до 19.00ч.,  лично / или от възрастен член,  близък на семейството, навършил пълнолетие, 

за който сме уведомили предварително/. Уведомени ме, че  закъснелите деца  се приемат до 9.00ч закусили, за да се включат в 

организираните дейности на групата и по изключение,  деца могат да се приемат след този час, само при предварително уведомяване. 

  уведомени сме също, че след изтичане на  работното време,  невзети деца се издават от най-близкото управление на МВР, 

настаняват се  във временни центрове  и  се информира агенцията за закрила на детето. При повторно  закъснение се предприемат 

съвместни  мерки с Агенцията за закрила на детето. 

 ще заплащаме в срок до 10-то число на месеца, дължимите такси и всички суми за допълнителни педагогически дейности, извън 

дейностите на детската градина, които детето ни /по наше желание/ би ползвало, които мога да видяслед регистрация на 
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 предварително ще уведомяваме учителите и медицинските сестри, както за отсъствие, така и за завръщане на детето  в групата, за 

да бъде  требвано за храна. При установяване на остро заразно заболяване , както на детето, така и на член от семейството, се 

ангажираме незабавно  да уведомим персонала на детската градина. Уведомени сме, че при издаване на дете със здравословен 

проблем, приемът се осъществява само с медицинска бележка от личен лекар. 

  ще се отзовем в детската градина  или ще осигурим близък, който да се погрижи за детето в случай на внезапно заболяване или 

друга необходимост.  

 след отсъствие повече от десет дни, ще представяме медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно 

болен,  отсъствие повече от  един месец  -  само по епидемиологични показания(напр. ако е било в болнично заведение) - еднократен 

отрицателен резултат от изследване за чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за 

чревни паразити.  

      

 



 

 УВЕДОМЕНИ СМЕ, ЧЕ: 

 Групите на ДГ № 37са разположени в три корпуса  на територията на кв. Павлово. През ваканциите, определени от министъра на 

МОН, както и при възникване на необходимост-намалена посещаемост, аварии,  карантини и др., децата от един корпусл се 

пренасочват към  други корпуси  в сборни групи. 

 При навършване на три години, децата от яслена група се пренасочват към сградите, където се сформира първа група. 

 Дете, което без уважителна причина и непредставен медицински документ, не е постъпило в ДГ№37”Вълшебство”, в рамките на 

60 дни (за градинска група) и 90 дни (за яслена група) се отписва от детската градина. 

 С оглед осигуряване безопасността и здравето на  деца и възрастни, е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни 

лица в детската градина. В част от сградата е изградено постоянно видеонаблюдение  в помещенията, до които имат достъп външни 

лица (дворни пространства, коридори, фоайета и т.н.). Вратите  на детската градина  се заключват от 9.00ч. до 15.30ч.  Родители, които 

си вземат и довеждат децата ще бъдат приканвани да  не се застояват в дворните пространства и  да напускат своевременно детската градина. 

 ДГ№37”Вълшебство” осигурява образователна дейност в съответствие с Наредба№5 за предучилищно образование. Детето ми ще 

участва в организираните форми на педагогическо взаимодействие и ще ползва познавателните книжки  избрани от Педагогическия 

съвет. Педагогическите ситуации започват в 9.00ч. и  не се допуска прекъсване на процеса на педагогическо взаимодействие, както и 

не се съхранява и не се предлага закуска след 9.00ч.  

 Менюто е единно за всички деца и е съобразено с изискванията на Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на 

децата на възраст от 3 до 7 години в  детските градини  и  Наредба№ 2 от 7 .03. 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст 

от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни. ДГ№37”Вълшебство”, не разполага с технологична възможност за 

осигуряване на допълнително меню за специфичен вид хранене. 

 събирането на таксите се извършва по предварително обявен график,  между всяко второ и десето число на месеца.  Можем да 

платим своите задължения без лихва до 10-то число на месеца, всяка сутрин (от7:30 до 9.30ч.)в административния  блок на  ДГ № 37, 

или да преведем сумата по банков път,  до 10-то число. Във връзка със Закона за ограничаване на плащанията в брой  предстои  

плащането на таксите да се извършва чрез терминал за безкасово плащане. Отговорност на родителите на отсъстващите деца е да 

внесат задълженията най-късно до 5 дни след изтичане на обявения график, като могат да заплатят таксите от 7.30ч. до 10.30ч. в 

основната сграда или след допълнително договаряне  с касиера на телефон 02 855-41-19 или  GSM 088700762. 

 при  забавяне на плащането повече от месец,  се прилага процедура, описана в Правилника за дейността на ДГ№37“Вълшебство“.  

Несъбраните суми ще бъдат принудително събирани от публични изпълнители при НАП, съгласно чл.163, ал.3 от ДОПК и може да 

се приложат допълнителни мерки в рамките на детската градина. 

 при извиняване на отсъствия се спазва Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, 

предоставяни от Столична община - от 15.ІХ до 31.V - децата от яслена и 3до 4 годишна възраст,  имат право на 30 работни дни 

извинени отсъствия по домашни причини, само при предварително подадено писмено уведомление( лично или по електронен 

дневник), заведено във входящия дневник на детската градина!  
 съгласно действащите разпоредби, в Подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини. Извиняването на 

отсъствия в тези случаи става  с медицинска бележка, представена най-късно до 09:00 ч. на последня ден от месеца, за който се 

отнася;   до 10 дни – само при предварително подадено писмено уведомление ( по образец) за отсъствие по уважителни 

причини(лично или заявено по електронен дневник), заведено във входящия дневник.  

 писмените уведомления са част от финансовата отчетност и следва да бъдат във вид, позволяващ съхраняването им до следващата 

финансова ревизия. 

  когато в детските заведения се провеждат дейности и обстоятелства, налагащи сформирането на сборни групи, както и 

ваканциите през учебната година, определени със заповед на министъра на МОН, включително от 01 юни до 31 август,  родителят 

/настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава градина и заплаща такса за заявените дни; 
 при заболяване, отсъствията се извиняват само, когато медицинските бележки са представени преди начисляването на таксите – 

т.е до 9.00ч. на последно число на месеца, за който се отнасят. Изключенията се договарят само с касиера;   

 за  ползване на преференции при плащане на таксата,   в началото на всяка учебната година, следва да се подава нова декларация  

(по образец) до директора, придружена с необходимите документи, доказващи основанието за намаление или освобождаване от 

плащане. Ползването на тези преференции,  започват от началото на месеца, следващ подаването на  декларацията;  

 в ДГ№37 «Вълшебство» не се разрешава внасяне на играчки и ценни предмети. Служителите на детската градина не носят 

отговорност за внесени вещи от децата.  

  не се внасят хранителни продукти в детското заведение. Изключение се прави за празнуване на рождени дни и празници, като 

внесените торти и други лакомства се приемат само след представяне на сертификат за качество и срок на годност на продукта; 

 във връзка с чл. 209 и чл.210 от ЗПУО и чл. 53 от Правилника на ДГ№37”Вълшебство”,  предоставяме  за връзка 

   

   е-mail на майката………………………………………………..   

                                                                                    e-mail на бащата………………..………………………………… 

  Декларирам, че давам съгласието си Детето ми да бъде заснемано по време на учебния процес, участия в проекти, колективните 

мероприятия в детската градина и извън нея, за създаване на образователен видеоматериал, който ще се използва с познавателна и 

научна цел в страната и в чужбина.  Във връзка със следното,  декларирам, че съм. ......................................   да се публикуват 
                                                                                                                                                            съгласен/а  / несъгласен/а 

снимки на моето дете, както и видеоматериали от дейността в детското заведение.. 

Информиран/а съм, че ДГ № 37 е база на български висши учебни заведения и студенти работят  групово и индивидуално с децата. 

Информиран/а съм, че в ДГ № 37 има назначени психолог, лоогопед и ресурсен учител. 

      Информирани сме, че ДГ№37 „Вълшебство“  е регистрирана като администратор на лични данни и даваме съгласието си личните 

ни данни и тези на детето ни, да бъдат съхранявани, обработвани и използвани, при спазване на законоустановения ред по ЗЗЛД и  

поемаме  задължението да уведомим за промени, настъпили в подадените лични данни. 

 

Дата:……………                                                      Подписи:          1.  ...........................................………………………   …………… 

 

                                                                                                             2.  ...........................................………………………   …………….. 

Получих копие:…………………/……………………….. 

                                       Подпис / дата 
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       Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

От …………………………………………………………..............….......................….................. с тел.:………………………………….. 
                                                                      / т р и т е   и м е н а   н а   м а й к а т а / 
 

И ………………………………………………...……………...…..............…...........................……с тел.:……………...……...........…… 
                                                                    / т р и т е   и м е н а    н а    б а щ а т а/ 
 

 

Родители на ………................……….........................….....…..........................……………………………..от……………………..група 
 

Детето ни..........................   СОП, хронични или наследствени заболявания, алергии и др................................................................... 
                     и м а  /н я м а  

Декларираме, че сме запознати и ще спазваме Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в ДГ №37. Ще 

спазваме всички разпоредби, отнасящи се до организацията на живота на децата в ДГ № 37, както и всички решения на 

Настоятелството към детската градина.  Уведомени сме за нашите права и задължения, а именно: 

              Права на родителите:  
 периодично и своевременно да получават информация за развитието на децата им в образователния процес, за спазването на 

правилата в детската градина и за приобщаването им към общността, както и да получават информация за програмната система, по 

която се извършва предучилищното образование 

  да се срещат с ръководството на детската градина с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно 

време или в друго удобно за двете страни време. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на детето. 

 да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на 

детето;  най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градина по въпроси, свързани с 

образованието и с личностното развитие на децата им; 

  да избират и да бъдат избирани в обществения съвет,  да изразяват мнение и да правят предложения за развитие. на детската 

градина.Да бъдат своевременно информирани за всяка промяна в Правилника за дейността,  свързана с престоя на децата им в 

групата. 

 да оказват  помощ и съдействие съобразно възможностите си за подобряването на материалната база  и  възпитателно- 

образователния процес в детската градина. 

 да им бъде осигурен достъп  и комуникация с педагогическия екип чрез електронния дневник и други връзки за комуникация. 

     Задължения на родителите: 

 да спазват правилника за дейността на детската градина,  да съдействат за спазването му от страна на детето и да заплащат в срок 

дължимите такси. Да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование, като уведомяват 

своевременно детската градина в случаите на отсъствие на детето;  

 да полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс и ЗЗД, редовно да се осведомяват относно 

приобщаването им и развитието им в групата, спазването на правила в детската градина и да проследяват   информацията в 

електронния дневник. Да водят детето чисто, здраво и неопаразитено и  да го взимат лично от детската градина(или от възрастен 

член, или близък на семейството, за който са уведомили предварително), като изчакват децата си във фоайетата. 

 да изслушват професионалните  съвети и препоръки на учителите и директора, които имат пряка работа, наблюдение и оценка на 

детето, да се явяват в детската градина, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от  учтелите по групи или директора. 

 нямат право да разпространяват лъжесведения за ДГ№37„Вълшебство” и да подронват престижа на детската градина.нямат право 

да бъдат груби и невъздържани, както към собствените си деца, така и към персонала. Възникналите проблеми се разрешават, като се 

спазва добрият тон на общуване, без да се уронва авторитета на работещите и доброто име на детската градина. Нямат право да 

влизат в конфликт и с други родители на територията на ДГ№37„Вълшебство” 

 да представят и/или своевременно да уведомяват при промяна на телефонни номера и имейли за връзка или смяна на адрес, както 

и при промяна в попечителството на детето. 

 нямат право да внасят лично и чрез децата си  в детската градина, лекарства, храни, и други ценни предмети. 

     Приемаме да изпълняваме ангажиментите си, като: 

 ще водим до 8,30ч. и вземаме детето си до 19.00ч.,  лично / или от възрастен член,  близък на семейството, навършил пълнолетие, 

за който сме уведомили предварително/. Уведомени ме, че  закъснелите деца  се приемат до 9.00ч закусили, за да се включат в 

организираните дейности на групата и по изключение,  деца могат да се приемат след този час, само при предварително уведомяване. 

  уведомени сме също, че след изтичане на  работното време,  невзети деца се издават от най-близкото управление на МВР, 

настаняват се  във временни центрове  и  се информира агенцията за закрила на детето. При повторно  закъснение се предприемат 

съвместни  мерки с Агенцията за закрила на детето. 

 ще заплащаме в срок до 10-то число на месеца, дължимите такси и всички суми за допълнителни педагогически дейности, извън 

дейностите на детската градина, които детето ни /по наше желание/ би ползвало, които мога да видяслед регистрация на 

https://roditel.eu 

 предварително ще уведомяваме учителите и медицинските сестри, както за отсъствие, така и за завръщане на детето  в групата, за 

да бъде  требвано за храна. При установяване на остро заразно заболяване , както на детето, така и на член от семейството, се 

ангажираме незабавно  да уведомим персонала на детската градина. Уведомени сме, че при издаване на дете със здравословен 

проблем, приемът се осъществява само с медицинска бележка от личен лекар. 

  ще се отзовем в детската градина  или ще осигурим близък, който да се погрижи за детето в случай на внезапно заболяване или 

друга необходимост.  

 след отсъствие повече от десет дни, ще представяме медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно 

болен,  отсъствие повече от  един месец  -  само по епидемиологични показания(напр. ако е било в болнично заведение) - еднократен 

отрицателен резултат от изследване за чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за 

чревни паразити.  

      

 



 

 УВЕДОМЕНИ СМЕ, ЧЕ: 

 Групите на ДГ № 37са разположени в три корпуса  на територията на кв. Павлово. През ваканциите, определени от министъра на 

МОН, както и при възникване на необходимост-намалена посещаемост, аварии,  карантини и др., децата от един корпусл се 

пренасочват към  други корпуси  в сборни групи. 

 При навършване на три години, децата от яслена група се пренасочват към сградите, където се сформира първа група. 

 Дете, което без уважителна причина и непредставен медицински документ, не е постъпило в ДГ№37”Вълшебство”, в рамките на 

60 дни (за градинска група) и 90 дни (за яслена група) се отписва от детската градина. 

 С оглед осигуряване безопасността и здравето на  деца и възрастни, е въведен режим на достъп, ограничаващ влизането на външни 

лица в детската градина. В част от сградата е изградено постоянно видеонаблюдение  в помещенията, до които имат достъп външни 

лица (дворни пространства, коридори, фоайета и т.н.). Вратите  на детската градина  се заключват от 9.00ч. до 15.30ч.  Родители, които 

си вземат и довеждат децата ще бъдат приканвани да  не се застояват в дворните пространства и  да напускат своевременно детската градина. 

 ДГ№37”Вълшебство” осигурява образователна дейност в съответствие с Наредба№5 за предучилищно образование. Детето ми ще 

участва в организираните форми на педагогическо взаимодействие и ще ползва познавателните книжки  избрани от Педагогическия 

съвет. Педагогическите ситуации започват в 9.00ч. и  не се допуска прекъсване на процеса на педагогическо взаимодействие, както и 

не се съхранява и не се предлага закуска след 9.00ч.  

 Менюто е единно за всички деца и е съобразено с изискванията на Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на 

децата на възраст от 3 до 7 години в  детските градини  и  Наредба№ 2 от 7 .03. 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст 

от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни. ДГ№37”Вълшебство”, не разполага с технологична възможност за 

осигуряване на допълнително меню за специфичен вид хранене. 

 събирането на таксите се извършва по предварително обявен график,  между всяко второ и десето число на месеца.  Можем да 

платим своите задължения без лихва до 10-то число на месеца, всяка сутрин (от7:30 до 9.30ч.)в административния  блок на  ДГ № 37, 

или да преведем сумата по банков път,  до 10-то число. Във връзка със Закона за ограничаване на плащанията в брой  предстои  

плащането на таксите да се извършва чрез терминал за безкасово плащане. Отговорност на родителите на отсъстващите деца е да 

внесат задълженията най-късно до 5 дни след изтичане на обявения график, като могат да заплатят таксите от 7.30ч. до 10.30ч. в 

основната сграда или след допълнително договаряне  с касиера на телефон 02 855-41-19 или  GSM 088700762. 

 при  забавяне на плащането повече от месец,  се прилага процедура, описана в Правилника за дейността на ДГ№37“Вълшебство“.  

Несъбраните суми ще бъдат принудително събирани от публични изпълнители при НАП, съгласно чл.163, ал.3 от ДОПК и може да 

се приложат допълнителни мерки в рамките на детската градина. 

 при извиняване на отсъствия се спазва Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, 

предоставяни от Столична община - от 15.ІХ до 31.V - децата от яслена и 3до 4 годишна възраст,  имат право на 30 работни дни 

извинени отсъствия по домашни причини, само при предварително подадено писмено уведомление( лично или по електронен 

дневник), заведено във входящия дневник на детската градина!  
 съгласно действащите разпоредби, в Подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини. Извиняването на 

отсъствия в тези случаи става  с медицинска бележка, представена най-късно до 09:00 ч. на последня ден от месеца, за който се 

отнася;   до 10 дни – само при предварително подадено писмено уведомление ( по образец) за отсъствие по уважителни 

причини(лично или заявено по електронен дневник), заведено във входящия дневник.  

 писмените уведомления са част от финансовата отчетност и следва да бъдат във вид, позволяващ съхраняването им до следващата 

финансова ревизия. 

  когато в детските заведения се провеждат дейности и обстоятелства, налагащи сформирането на сборни групи, както и 

ваканциите през учебната година, определени със заповед на министъра на МОН, включително от 01 юни до 31 август,  родителят 

/настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава градина и заплаща такса за заявените дни; 
 при заболяване, отсъствията се извиняват само, когато медицинските бележки са представени преди начисляването на таксите – 

т.е до 9.00ч. на последно число на месеца, за който се отнасят. Изключенията се договарят само с касиера;   

 за  ползване на преференции при плащане на таксата,   в началото на всяка учебната година, следва да се подава нова декларация  

(по образец) до директора, придружена с необходимите документи, доказващи основанието за намаление или освобождаване от 

плащане. Ползването на тези преференции,  започват от началото на месеца, следващ подаването на  декларацията;  

 в ДГ№37 «Вълшебство» не се разрешава внасяне на играчки и ценни предмети. Служителите на детската градина не носят 

отговорност за внесени вещи от децата.  

  не се внасят хранителни продукти в детското заведение. Изключение се прави за празнуване на рождени дни и празници, като 

внесените торти и други лакомства се приемат само след представяне на сертификат за качество и срок на годност на продукта; 

 във връзка с чл. 209 и чл.210 от ЗПУО и чл. 53 от Правилника на ДГ№37”Вълшебство”,  предоставяме  за връзка 

   

   е-mail на майката………………………………………………..   

                                                                                    e-mail на бащата………………..………………………………… 

  Декларирам, че давам съгласието си Детето ми да бъде заснемано по време на учебния процес, участия в проекти, колективните 

мероприятия в детската градина и извън нея, за създаване на образователен видеоматериал, който ще се използва с познавателна и 

научна цел в страната и в чужбина.  Във връзка със следното,  декларирам, че съм. ......................................   да се публикуват 
                                                                                                                                                            съгласен/а  / несъгласен/а 

снимки на моето дете, както и видеоматериали от дейността в детското заведение.. 

Информиран/а съм, че ДГ № 37 е база на български висши учебни заведения и студенти работят  групово и индивидуално с децата. 

Информиран/а съм, че в ДГ № 37 има назначени психолог, лоогопед и ресурсен учител. 

      Информирани сме, че ДГ№37 „Вълшебство“  е регистрирана като администратор на лични данни и даваме съгласието си личните 

ни данни и тези на детето ни, да бъдат съхранявани, обработвани и използвани, при спазване на законоустановения ред по ЗЗЛД и  

поемаме  задължението да уведомим за промени, настъпили в подадените лични данни. 

 

Дата:……………                                                      Подписи:          1.  ...........................................………………………   …………… 

 

                                                                                                             2.  ...........................................………………………   …………….. 

Получих копие:…………………/……………………….. 

                                       Подпис / дата 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fbalans.bg%2F%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258A%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%2F256-zakon-za-ogranichavane-na-plashtanijata-v-broj-zopb%2F%25D0%25B2%25D1%258A%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8-%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%2F&ei=F3xiU_L2E_T64QS96YCIAQ&usg=AFQjCNFJJW5NUrP4-9bHTiJ4pEEyv8-b-A&bvm=bv.65636070,d.bGQ


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаните..................................................................................................................................................... 

и   .................................................................................................................................................................................. 

Родители на ........................................................................................от група.......................................................... 

Дом адрес:.................................................................................................................................................................... 

тел:......................................................................... 

Месторабота на майката.................................................................................... GSM............................................... 

Месторабота на бащата...................................................................................... GSM .............................................. 

Съгласно чл. 209 и чл.210 от ЗПУО и чл. 53 от Правилника на ДГ№ 37 ”Вълшебство”,  предоставяме актуален   

e-mail за комуникация :  

e-mail на майката …………….............................……………………………………………….. 

e-mail на бащата …………….............................………………………………………………..   

ДЕКЛАРИРАМЕ, че детето ни ще бъде водено и взимано  от детска градина от пълнолетни лица в рамките на 

работното време на детската градина, както следва:  

 Трите имена ЕГН телефон родство 

1.      

2.      

3.      

 

Забележка: .............................................................................................................................................................. 

Тел. на близки, които биха се погрижили за детето при необходимост:............................................................. 

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

 
 

 Декларирам, че давам съгласието си Детето ми да бъде заснемано по време на учебния процес, участия в проекти, колективните 
мероприятия в детската градина и извън нея, за създаване на образователен видеоматериал, който ще се използва с познавателна 
 
 и научна цел в страната и в чужбина.  Във връзка със следното,  декларирам, че съм. ......................................  да се публикуват 
снимки на моето дете, както и видеоматериали от дейността в детското заведение                      съгласен/а  / несъгласен/а 

 Информиран/а съм, че ДГ №37 е база на български висши учебни заведения и студенти работят  групово и индивидуално с 
децата. 

Информиран/а съм, че ДГ №37е регистрирана като администратор на лични данни и давам съгласието си личните ми данни и 

тези на детето ми, да бъдат съхранявани, обработвани и използвани, при спазване на законоустановения ред по ЗЗЛД и  поемам  

задължението да уведомя за промени настъпили в подадените лични данни.  

 

Дата:................................                                                                                                                           Подпис:........................ 

 

                                     

                  Подписи на двамата родители:  

     

                  1 ..................................................................................             ……………………………….……. 

 

                  2.................................................................................                …………………………………….    

 



 

 

 

 

 

 

Декларация  

за информирано съгласие 
 

От ……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                      /т р и т е    и м е н а   н а   м а й к а т а/  

 

и  ……………………………………………………………………………….……………………………… 
                                                           /т р и  т е     и м е н а    н а    б а щ а т а/ 

 

 

родител на ……………...…………………………………………………………...………………………… 
                                                                       /т р и т е    и м е н а   н а   д е т е т о/ 

 

С настоящата декларация изразявам……………….…………………………. си, Екипът за подкрепа 

                                                       съгласието/ несъгласието 

 за личностно развитие в ДГ № 37 „Вълшебство“ да провежда индивидуална и/или групова работа, както и при 

идентифицирана от педагогическите специалисти в детската градина потребност да извърши оценка и 

провежда консултации с детето ми. 

 

Дата: ………………       Родители:1.  …………………… 
                                                                                                                               подпис 

  

                  2…………………………….. 

                     подпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Д Е Т С К А    Г Р А Д И Н А   № 37  “В Ъ Л Ш Е Б С Т В О”  

РАЙОН „ВИТОША” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА   
гр.София, кв.Павлово, ул.”Белмекен“ № 1, тел.:+3592 8554119, www.dg37sofia.com,  e-mail: dg37@abv.bg, БУЛСТАТ 000666319                                           

ИНФОРМАЦИОННА  КАРТА  ЗА  НОВОПРИЕТО  ДЕТЕ 

 

      Име на детето......................................................................................................група............................. 

1.  Дата на раждане .....................................                                 момче          момиче   друго  

2.  Брой членове в семейството  

3.  Посочете поредността между братята и сестрите   

4.  Използвате ли галено име на детето в къщи                               Да           Не 
Ако отговорът е ДА , запишете името 

 

5.  Особености на детското хранене – подчертайте отговора.С усилие от страна на 
възрастните .Със занимания за  отвличане на вниманието. Спокойно  Други................ 

 

6.  Има ли алегрии към храни или хранителна непоносимост  

7.  Хигиенни навици: Измива ли си ръцете  - подчертайте отговора 
 Да , самостоятелно ,  без подсещане,    с подсещане,    с помощ,           не  

 

8.  Измива ли ръцете си след игри - подчертайте отговора 
 Да , самостоятелно ,   без подсещане,    с подсещане,   с помощ,           не 

 

9.  Измива ли лицето си сутрин- подчертайте отговора 
 Да , самостоятелно , без подсещане,  с подсещане,  с помощ,               не 

 

10.  Цялостен тоалет на тялото – Подчертайте отговора 
 Да, всяка вечер,              през ден,              през два дни  ................................ 

 

11.  Измиване на зъбите сутрин 
Да, всяка сутрин,              през ден,              през два дни  ................................ 

 

12.  Измиване на зъбите вечер  
Да, всяка вечер,              през ден,              през два дни  ................................ 

 

13.  Особености на детския сън 
Има ли режим на съня / заспива в точни часове/ 
Колко часа е сънят на детето / дневният и нощният/ 

 

14.  Начин на заспиване - Самостоятелно и спокойно, с присъствие на възрастен, с уговорки,  
с любима играчка, друго............................ 

 

15.  Особености на съня-Спи спокойно, стряска се рядко, стряска се често, спи неспокойно, 
 с възрастен, други....................................................  

 

16.  Особености на събуждането- Събужда се спокойно и остава в леглото, събужда се и 
веднага става, Събужда се с плач, други......................................... 

 

17.  Умения за ползване на тоалетна 
Детето съобщава само за своите нужди                              да,            не 
Детето ползва самостоятелно тоалетна                              да,             не  

 

18.  Игри и занимания – запишете или подчертайте отговора 
Любима играчка на детето.................................................................................. 
Любима игра на детето............................................................................................ 
Ежедневни любими занимания на детето............................................................ 
Играе ли с други деца или възрастни -                       да                                не  
Колко често играе с други деца – всеки ден, през два дни, през повече от два дни, 
веднъж седмична, по-рядко 
Дава ли свои играчки на други деца                                 да                      не  

 

19.  Взаимоотношения с възрасти 
Среща ли се с други възрастни, освмен члентовете на семейството -  

 

 Особености на детето  

20  Боледува ли често детето Ви и от какви болести?  

 Име и подпис на родител:  
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Д Е Т С К А    Г Р А Д И Н А   № 37  “В Ъ Л Ш Е Б С Т В О”  

РАЙОН „ВИТОША” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА   
гр.София, кв.Павлово, ул.”Белмекен“ № 1, тел.:+3592 8554119, www.dg37sofia.com,  e-mail: dg37@abv.bg, БУЛСТАТ 000666319                                           

ИНФОРМАЦИОННА  КАРТА  ЗА  НОВОПРИЕТО  ДЕТЕ 

 

      Име на детето......................................................................................................група............................. 

1.  Дата на раждане .....................................                                 момче          момиче   

2.  Брой членове в семейството  

3.  Посочете поредността между братята и сестрите   

4.  Използвате ли галено име на детето в къщи                               Да           Не 
Ако отговорът е ДА , запишете името 

 

5.  Особености на детското хранене – подчертайте отговора.С усилие от страна на 
възрастните .Със занимания за  отвличане на вниманието. Спокойно  Други................ 

 

6.  Има ли алегрии към храни или хранителна непоносимост  

7.  Хигиенни навици: Измива ли си ръцете  - подчертайте отговора 
 Да , самостоятелно ,  без подсещане,    с подсещане,    с помощ,           не  

 

8.  Измива ли ръцете си след игри - подчертайте отговора 
 Да , самостоятелно ,   без подсещане,    с подсещане,   с помощ,           не 

 

9.  Измива ли лицето си сутрин- подчертайте отговора 
 Да , самостоятелно , без подсещане,  с подсещане,  с помощ,               не 

 

10.  Цялостен тоалет на тялото – Подчертайте отговора 
 Да, всяка вечер,              през ден,              през два дни  ................................ 

 

11.  Измиване на зъбите сутрин 
Да, всяка сутрин,              през ден,              през два дни  ................................ 

 

12.  Измиване на зъбите вечер  
Да, всяка вечер,              през ден,              през два дни  ................................ 

 

13.  Особености на детския сън 
Има ли режим на съня / заспива в точни часове/ 
Колко часа е сънят на детето / дневният и нощният/ 

 

14.  Начин на заспиване - Самостоятелно и спокойно, с присъствие на възрастен, с уговорки,  
с любима играчка, друго............................ 

 

15.  Особености на съня-Спи спокойно, стряска се рядко, стряска се често, спи неспокойно, 
 с възрастен, други....................................................  

 

16.  Особености на събуждането- Събужда се спокойно и остава в леглото, събужда се и 
веднага става, Събужда се с плач, други......................................... 

 

17.  Умения за ползване на тоалетна 
Детето съобщава само за своите нужди                              да,            не 
Детето ползва самостоятелно тоалетна                              да,             не  

 

18.  Игри и занимания – запишете или подчертайте отговора 
Любима играчка на детето.................................................................................. 
Любима игра на детето............................................................................................ 
Ежедневни любими занимания на детето............................................................ 
Играе ли с други деца или възрастни -                       да                                не  
Колко често играе с други деца – всеки ден, през два дни, през повече от два дни, 
веднъж седмична, по-рядко 
Дава ли свои играчки на други деца                                 да                      не  

 

19.  Взаимоотношения с възрасти 
Среща ли се с други възрастни, освмен члентовете на семейството -  

 

 Особености на детето  

20  Боледува ли често детето Ви и от какви болести?  

  Име и подпис на родител: 
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            ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА НА ДЕЦАТА  ОТ ЯСЛЕНА ГРУПА ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 
Всяко начало е трудно, а започването на детската градина е трудност, както за детето, така и за родителите. Надяваме се, че 

ще използвате оставащите месеци, за да подготвите детето си за предстоящата промяна. Добре би било чрез интернет да уговаряте 

срещи помежду си, за да се опознаят децата. На тези, които вече се познават, препоръчваме да се съчетае едновременното 

постъпване на градина, за да направим адаптацията по-безболезнена.  Приемът на записаните деца започва от 15.09.2017 г., като 

можете да заявите дата на постъпване на имейла на детското заведение, или на родителската среща, която ще се проведе в началото 

на м. Септември. 

        За постъпването се изискват медицински изследвания, както следва: 

 еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и 

чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла; 

 изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата; 

 изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди 

постъпване на детето в яслата; 

 Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детското 

заведение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба 

№ 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. 

          ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА НА ДЕЦАТА  ОТ ГРАДИНСКА ГРУПА ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 

  За постъпването се изискват медицински изследвания, както следва: 

 еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и 

чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла; 

 изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ; 

Внимание!   Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за 

корекция, а в този случай децата не се приемат. За да  предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в 

първия ден, всички документи се представят на медицинската сестра най-малко един ден предварително!            

            Телефони за връзка и консултация с медицинските сестри от 01.09.2017г. 
МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ: 02/855 3178 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ВЕЩИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕ В ДГ № 37 ”ВЪЛШЕБСТВО” 
І. ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ: 

 Здравна профилактична карта, Здравна карта на дете с препис на всички имунизации за възрастта и здравен статус на детето, 

Имунизационен паспорта. 1бр. Пощенски плик с размера на здравната карта. Деца с нередовни имунизации не се приемат в 

детската градина и ясла.  

 Медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето е здраво и не е в контакт със заразно заболяване и не е опаразитено с 

главови въшки ( важи 3 дни след издаването й). 

 Отрицателен резултат от изследване за чревни паразити (фекална проба и скоч лепенка), важи в срок 15 дни преди постъпване.  

 Изследване на кръв и урина се извърша 

-в едномесечен срок преди постъпване в детската ясла; 

-в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина; 

 За деца постъпващи в детска ясла – еднократно бактериологично изследване за дезинтерия и салмонела, а за деца до 1 година и 

за ентеропатогенни бактерии Ешерихия коли- резултатите важат срок не по-рано от 15 дни преди постъпване в детска ясла и 

градина + изследване за чревни паразити. 

 За децата под 3 години - изследване с отрицателен резултат на Васерман на един от родителите (важи за срок от 6 месеца). 

 Извършен профилактичен преглед. 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ: 
1.Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен при отсъствие за повече от 10 дни. .                                                                                                        

НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ 

2. Микробиологично изследване на фекална проба по епидемични показания / стомашно – чревни разстройства / при отсъствие за повече от 30 дни 

3.Изследване за чревни паразити на /фекална проба и скоч проба/, при отсъствие за повече от два месеца /съгласно Наредба №5 от 2006  
ІІ. Вещи необходими при постъпване в ясла и детска градина: 

1. За ясла: 

 Торба с дрешки за неколкократно преобличане; 

 Памперси за еднократна употреба, необходими за дневния престой; 

 Пижама в зависимост от сезона – 1бр. (в петък и при нужда се взема за пране); 

 Вътрешни пантофи удобни за обслужване (ластик, лепенки) с гумирана подметка; 

 Лигавници –10. броя;  

 Мокри кърпи 

 Слънчева шапка (за летния сезон); 

 Плик за мръсните дрехи. 

 ……………………………………………………………………………….. 

     Информация за  всичко, което ви интересува, можете да намерите на сайта на детската градина: http://dg37sofia.com/  
 

Телефони за контакт: Директор +359 884 83 80 82; odz37@abv.bg Мед. Сестри в група „Патето Яки“-0888 355 483: Мед. Сестри в 

група „Патиланци“0889 355 243, медицински кабинет: 02/855 3178 e-mail:  odz37sestri@abv.bg 
  Касиер: GSM: 0887800762  e-mail:  kasa@abv.bg 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА НА ДЕЦАТА  ОТ ЯСЛЕНА ГРУПА ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 
 Всяко начало е трудно, а започването на детската градина е трудност, както за детето, така и за родителите. Надяваме се, че ще използвате 

оставащите месеци, за да подготвите детето си за предстоящата промяна. Добре би било чрез интернет да уговаряте срещи помежду си, за да се 

опознаят децата. На тези които вече се познават, препоръчваме да се съчетае едновременното постъпване на градина, за да направим адаптацията 

по-безболезнена.  Приемът на записаните деца започва от 15.09.2017г., като можете да заявите дата на постъпване на имейла на детското заведение, 

или на родителската среща, която ще се проведе в началото на м. Септември. 

        За постъпването се изискват медицински изследвания, както следва: 

 еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни 

паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла; 

 изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата; 

 изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на 

детето в яслата; 

 Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детското заведение, 

когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за 

имунизациите в Република България. 

           

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА НА ДЕЦАТА  ОТ ГРАДИНСКА ГРУПА ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 

 За постъпването се изискват медицински изследвания, както следва: 
 еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни 

паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла; 

 изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ; 

 Внимание!   Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да ги върне за корекция, а в този 

случай децата не се приемат. За да  предотвратим стреса от евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички 

документи се представят на медицинската сестра най-малко един ден предварително!            

            Телефони за връзка и консултация с медицинските сестри от 01.09.2017г. 
МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ: 02/855 3178 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ВЕЩИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕ В ДГ № 37 ”ВЪЛШЕБСТВО” 

І. ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ: 

 Здравна профилактична карта, Здравна карта на дете с препис на всички имунизации за възрастта и здравен статус на детето, 

Имунизационен паспорта. 1бр. Пощенски плик с размера на здравната карта. Деца с нередовни имунизации не се приемат в 

детската градина и ясла.  

 Медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето е здраво и не е в контакт със заразно заболяване и не е опаразитено с 

главови въшки ( важи 3 дни след издаването й). 

 Отрицателен резултат от изследване за чревни паразити (фекална проба и скоч лепенка), важи в срок 15 дни преди постъпване.  

 Изследване на кръв и урина се извърша 

-в едномесечен срок преди постъпване в детската ясла; 

-в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина; 

 За деца постъпващи в детска ясла – еднократно бактериологично изследване за дезинтерия и салмонела, а за деца до 1 година и 

за ентеропатогенни бактерии Ешерихия коли- резултатите важат срок не по-рано от 15 дни преди постъпване в детска ясла и 

градина + изследване за чревни паразити. 

 За децата под 3 години - изследване с отрицателен резултат на Васерман на един от родителите (важи за срок от 6 месеца). 

 Извършен профилактичен преглед. 

ІІ. Вещи необходими при постъпване в ясла и детска градина: 

2. За ясла: 

 Торба с дрешки за неколкократно преобличане; 

 Памперси за еднократна употреба, необходими за дневния престой; 

 Пижама в зависимост от сезона – 1бр. (в петък и при нужда се взема за пране); 

 Вътрешни пантофи удобни за обслужване (ластик, лепенки) с гумирана подметка; 

 Лигавници –10. броя;  

 Мокри кърпи 

 Слънчева шапка (за летния сезон); 

 Плик за мръсните дрехи. 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ: 

1.Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен при отсъствие за повече от 10 дни. .                                                                                                        

НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ 

2. Микробиологично изследване на фекална проба по епидемични показания / стомашно – чревни разстройства / при отсъствие 

за повече от 30 дни 

3.Изследване за чревни паразити на /фекална проба и скоч проба/, при отсъствие за повече от два месеца /съгласно Наредба №5 

от 2006 

     Информация за  всичко, което ви интересува, можете да намерите на сайта на детската градина: http://dg37sofia.com/  
Телефони за контакт: Директор +359 884 83 80 82; odz37@abv.bgМед. Сестри в група „Патето Яки“-0888 355 483: Мед. Сестри в 

група „Патиланци“0889 355 243, медицински кабинет: 02/855 3178 e-mail:  odz37sestri@abv.bg 
 Касиер: GSM: 0887800762  e-mail:  kasa@abv.bg 

ПОЛУЧИХ КОПИЕ: 

Дата: 

Подпис: 

http://dg37sofia.com/
mailto:odz37sestri@abv.bg
mailto:kasa@abv.bg


 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/та: .................................................................................................................................. 

Притежаваш/а Л.К. № ...............................  .  издадена на ............................. , от МВР - гр ............... : ............. , 

ЕГН: .................................. , С постоянен адрес: .................................................................................................  

настоящ адрес: ....................................................................................................................................................  

родител на детето ..................................................................................................... с ЕГН ................................  

ДЕКЛАРИРАМ: 

Истинността на заявените от мен обстоятелства, както u , че следните представени от мен документи и копия на 

документи при кандидатстването и записването на детето в ДГ №37 „Вълшебство", гр. София са истински и са 

издадени от съответните органи, които са ги подписали: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл.313 от Наказателния Кодекс за деклариране на неверни данни и 

обстоятелства. 

* 

 ................................. г. 

Гр. София 

 

Декларатори: 

 
1. ......................................................................... …………………………      ………………….. 

                                                                                                  /трите имена на майката и подпис/ 
 
      2.……………………………………………………………………………………………………………    …………………………. 
                                                                                                     /трите имена на бащата и подпис/



 

Дата на попълване ;……………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 

\Трите имена на детето / 

ЕГН ............................................  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
\домашен адрес и  актуални телефони за връзка/ 
 
e-mail:…………………………………………. 

 
Информация за личния лекар на детето; 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

/фамилно име и телефони на личния лекар / 
 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
             от 

 

 

Като родители сме запознати с правата , задълженията и отговорностите ни към детското заведение, 
определени с Правилника за устройството, функциите и дейността на ДГ №37 с Правилника за вътрешния 
трудов ред в ДГ№37 и прилежащия към него Пропусквателен режим. С настоящата декларация се 
задължаваме да спазваме въведените правила. 

1. Да заплащаме определената месечна такса в срок до 10-то число на следващия месец. 
2. 3адължаваме се лично да водим и вземаме детето си от детската градина. Запознати сме че детето ни не 

може да бъде водено и вземано от детската градина от лица под 18-годишна възраст. 
 При невъзможност посочваме лицата , които сме упълномощили за това ; 
 
          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                 ……………….......... 

т р и т е    и м е н а    н а    у п ъ л н о м о щ е н о т о    л и ц е.   к о е т о   и м а    п р а в о    д а    в о д и    и   в з е м а    д е т е т о                                                 п о д п и с 

 

 

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

т р и т е    и м е н а    н а    у п ъ л н о м о щ е н о т о    л и ц е.   к о е т о   и м а    п р а в о    д а    в о д и    и   в з е м а    д е т е т о                          п о д п и с 

 

3. Задължаваме се да присъстваме при извършване на сутрешен филтър на детето ни / проверка на 
паразити и признаци на вирусни и острозаразни болести. При констатирани здравословни проблем да 
преустановим незабавно присъствие на детето в групата. 

4. 3апознати сме с дневния режим на детското заведение, като се задължаваме да не нарушаваме със 
закъснения логическата последователност на режимните моменти. 

5. 3адължаваме се при всяко отсъствие на детето ни, писмено да уведомяваме директора, а за отсъствие по 
медицински причини своевременно да представяме Медицинска бележка за периода на отсъствието. 

6. Задължаваме се да присъстваме на родитело- учителските срещи и да изпълняваме Решенията взети на 
тях . 

 
1 .........................................................................  2 ..................................................................................  

/ подпис на бащата/ /подпис на майката/ 

 

1.  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………. 

 т р и т е    и м е н а     н а     м а й к а т а т е л е ф о н 

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

 
……………………………………………………… 

 
………………………………………… 

м е с т о р а б  о т а д л ъ ж н о с т сл. телефон 

 
 

2. 

 
               и 

 
 

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

 
 
 
 

……………………………………. 

    т р и т е    и м е н а     н а     б а щ а т а  т е л е ф о н 

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

 
……………………………………………………… 

 
………………………………………… 

м е с т о р а б  о т а д л ъ ж н о с т сл. телефон 


