
ДЕТСКА ГРАДИНА № 98 „СЛЪНЧЕВОТО ЗАЙЧЕ“, СО,  
РАЙОН „МЛАДОСТ“ 

ж.к. „Младост“2, ул. „Слънчево зайче“№ 9, тел.:02/885 37 32, 
        e-mail: odz98director@abv.bg; www.odz98bg.com 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
от родителите на : 

 
Трите имена на детето........................................................................................ ............. 

Роден/а на ……………………………. в ……………………………………………………… 

Дом.адрес.......................................................................................................................... 

Телефон..........................GSM.........................e-mail......................................................... 

Данни за майката:.............................................................................................. ............... 

                                          / име, презиме и фамилия/ 

Месторабота:................................................................................................. ..................... 

сл.тел:...................................,GSM......................................................................... ............ 

Данни за бащата:...................................................................................... ........................ 

                                          /име, презиме и фамилия/ 

Месторабота......................................................................................................... ............. 

Сл.тел....................................GSM....................................................................... ............. 

Данни за личния лекар: 

Д-р...........................................................................................................................  

GSM…........................................................................................................... .......... 

    

  Декларираме, че сме запознати със следните документи и текстове: 

1. Правилник за дейността на ДГ №98 „Слънчевото зайче“ 

Съгласно Правилника на детската градина: 

• Сутрешният прием на децата се извършва от медицинско лице или от учител. 

• Приемът на децата е от 07:00 до 08:30 чада. В 08:45 ч. вратата на детската 
градина се заключва, закъснелите без предупреждение не се приемат. В условия 
на удължена епидемична обстановка сутрешния прием е от 7:00 ч до 09:.00 ч. 
по график, който е разположен на видно място на входа на детската градина.  

• Детската градина не съхранява, не предлага закуска след 09:00 часа и не 
предоставя храна за вкъщи. 

• Забранено е влизането на родители в занималните, освен при изключителни 
случаи или за адаптация на новопостъпващи деца от яслена и първа група и със 
знанието и разрешението на директора, с оглед опазване здравето и сигурността 
на децата. 

• В детската градина е забранено внасянето на лекарства, дребни и опасни играчки, 
златни гривни, обици,  пари, дъвки и други,  застрашаващи здравето на децата, 
както и мобилни устройства, смарт часовници, технически средства и  пр.  
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• Учителите не носят отговорност за повредени или изгубени играчки или аксесоари, 
внесени отвън. 

• Заявления по домашни причини и медицинските бележки за извиняване на 
отсъствията на децата се предоставят до последния работен ден на месеца до 
12:00 часа, в противен случай отсъствията остават неизвинени. 

• При отсъствие на дете от детска градина 10 и повече дни се представя  
медицинска бележка от личния лекар за контакт със заразно болни. ((5) 
(Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г. oт НАРЕДБА № 3 
ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ 
ГРАДИНИ). 

• В условия на удължена епидемична обстановка (Със заповед от министъра 
на МЗ или на главен епидемиолог на РЗИ ) при отсъствие по семейни 
причини се подписва декларация , че детето  в последните 14 дни не било в 
контакт със заразно болни в противен случай се носи бележка за липса на 
контакт с ОЗБ от личния лекар на детето.  

• Ако дете е издадено от детската градина с оплаквания / неразположение, същото 
се връща в градината с бележка от лекар, че е клинично здраво и може да 
посещава детското заведение.  

• При отсъствие по болест се представя  медицинска бележка за периода на 
боледуване с отразена диагноза; 

• При отсъствие повече от два месеца се представя изследване за чревни паразити; 
  Всички медицински бележки се носят в деня на завръщане на детето в детската 
градина! 
 

• По предписание от СРЗИ веднъж годишно се извършва паразитологично 
изследване  на децата  с профилактична цел, за което ще бъдете 
допълнително уведомени.  

• Детската градина могат да посещават само здрави деца, болните деца се 
задържат в къщи за лечение. 

• На основание Решение на БАБХ и СРЗИ за диетично хранене  на децата със 
специфични потребности  в детските градини, родителите представят писмено  
от лекар - диагноза и забранените за консумация храни. В тези случаи, 
родителите имат право да внесат храна, подходяща за детето им, като 
подпишат декларация за безопасността на храната и укажат температурен 
режим за съхранетието ѝ до момента на консумация. 

• Познавателните книжки и учебни помагала за децата от първа, втора, трета и 
четвърта групи са осигурени от бюджета на детската градина. 
( съгласно ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
в сила от 01.08.2016г., Обн.ДВ.бр.79 от 13 Октомври 2015г ).  
  В задължително предучилищно образование , за учебната година 15.09.2022 
- 31.05.2023 г.  се допуска отсъствие само по уважителна причина, които са: 

     - 10 дни отсъствия по домашни причини;  
     - с представена медицинска бележка; 
     - ваканциите, определени със заповед на министъра на МОН. 

 



За децата от в задължително предучилищно образование се допускат до 2 дни 
отсъствия по неуважителни причини; 

 На основание чл.7, ал.11,т.2 и ал.12 от  Закон за семейни помощи за деца , при три и 
повече от три неизвинени отсъствия през съответния месец, за които няма уважителни 
причини, се изпраща  справка до АСП /Агенция за социално подпомагане/;  

 

• За децата от яслена, първа и втора групи отсъствията се извиняват: 
   - с медицинска бележка; 
   - по семейни  причини със заявление от родителя до 30 работни дни за периода 
15.09.2022 -31.05.2023 г.  
   -ваканциите определени със заповед на министъра; 

• Съгласявам се да заплащам редовно таксите за допълнителни образователни 
дейности, според броя на присъствените дни, като спазвам установения срок – между 
5-то и 10-то  число на започващия месец. Задължавам се да съобщя своевременно 
при промяна на адрес, месторабота или телефонните номера на семейството. 

• Веднъж месечно в детската градина има театри, които се заплащат от родителите. 
Деца, чиито родители не са заплатили не посещават театралната постановка. 

• Запознат/а съм със заповед № 1037-011/16.09.2021 г., за събирането на средства от 
родителите на децата в ДГ, извън регламентираните в ЗПУО и нормативно 
предвидените такси. 

• Запознати с Вътрешните правила за намаляване риска от инфекция свързана с 
разпространението на Ковид-19 / публикувани на интернет страницата на детската 
градина / . 

 

 

2. ДГ  №98 има свой  сайт: www.odz98bg.com 

Декларираме, че сме запознати със следното: 

• Родителят следи за актуална информация в сайта на ДГ № 98 и срокове за 

подаване на различни, изисквани от ДГ документи; 

 

• Декларираме, че сме съгласни / несъгласни в сайта  и на информационни 

табла в ДГ № 98 да се публикуват снимки с нашето дете. / оградете 

вярното / 

3. ДЕКЛАРИРАМЕ, че детето ни няма / има  специални образователни 

потребности /СОП/ оградете вярното и 

посочете/………………………………………………………………………………… 

4. Декларираме, че детето ни има/няма алергии към храни или медикаменти 

/оградете вярното и ако има алергии  посочете/ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

5. Декларираме, че сме запознати с чл. 15, т. 9 от Наредба за прием на деца в 

общинските детски градини на територията на Столична община: 



(9) Постъпването на класираните за прием през месец септември деца  да се 

извършва поетапно, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за 

градински групи, считано от 15-ти септември на съответната календарна година. 

За текущи класирания срокът започва да тече от датата на записване на 

класираните деца. При неспазване на срока и при непредставяне на медицински 

документ, удостоверяващ невъзможността детето да посещава детска градина, 

незаетото място се обявява за свободно на следващо класиране, а 

родителят/настойникът губи правото си за кандидатстване в съответното детска 

градина до началото на следващата кампания. Детето може да участва в 

следващо класиране според заявените в ИСОДЗ от родителя /настойника 

желания, като допълнителните точки за желанието, за което е класирано, както и 

за следващите желания, се намаляват с 1 точка. 

 
Уведомени сме, че за подаване на невярна информация носим наказателна 
отговорност по чл. 313 от НК. 

 
 
         Дата:.................20…..г.                             Декларатори: 1........................................ 
                                                                                                              2....................................... 
 


