
Приложение № 1 (по чл. 22)

ВХ. № ……………. / ………………
(попълва се от комисията по приема в детската градина)

ДО ДИРЕКТОРА
НА ДЕТСКА ГРАДИНА №2 „ОСМИ МАРТ“
Гр. ТЪРГОВИЩЕ
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА УЧЕБНАТА

……….…/………….Г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
МОЛЯ ДЕТЕТО МИ ДА БЪДЕ ПРИЕТО В ПОВЕРЕНАТА ВИ ДЕТСКА ГРАДИНА

I. Данни за детето, участващо в класиране за прием в детска градина
1. Трите имена:
2. Дата и място на раждане:
3. Адресна регистрация
3.1. Постоянен адрес     гр./с.                                         община                                    област

                             ул./бул./кв.                                    №           бл.            вх.             ет.              ап.
3.2. Настоящ адрес гр./с.                                        община                                    област                            
ул./бул./кв.                                                                                  №           бл.            вх.             ет.              ап.
II. Данни за брат/сестра на детето, близнаци/тризнаци, заявили еднакво желание
за прием в детска градина
1. Трите имена на брат/сестра близнак/тризнак:
    Дата и място на раждане
2. Трите имена на брат/сестра близнак/тризнак:
    Дата и място на раждане

III. Данни за родителите/настойници или други лица, полагащи грижи за детето 

майка

1. Трите имена:
2. Адресна регистрация
2.1 Постоянен адрес     гр./с.                      община                         област
ул./бул./кв.                                                         №           бл.            вх.             ет.        ап.      
2.2 Настоящ адрес        гр./с.                      община                         област
 ул./бул./кв.                                                              №            бл.           вх.             ет.        ап.
3. Телефон/и:
4. e-mail:

баща

5. Трите имена:
6. Адресна регистрация
6.1 Постоянен адрес     гр./с.                      община                         област
ул./бул./кв.                                                         №           бл.            вх.             ет.        ап.      
6.2 Настоящ адрес        гр./с.                      община                       област
ул./бул./кв.                                    №            бл.            вх.             ет.        ап.
7. Телефон/и:
8. e-mail:

Настойник
или друго

лице,
полагащо
грижа за

детето

9. Трите имена:
10. Адресна регистрация
10.1 Постоянен адрес     гр./с.                      община                         област
ул./бул./кв.                                                            №           бл.            вх.             ет.        ап.   
10.2 Настоящ адрес        гр./с.                      община                         област
ул./бул./кв.                                                            №            бл.            вх.             ет.        ап.



11. Документи за настойничество:
(Удостоверение за настойничество, Съдебно решение, Заповед за настаняване на Директора на 
Дирекция "Социално подпомагане“ и др.)

12. Телефон/и:
13. Е-mail:

IV. Наличие на допълнителни критерии, даващи предимство на детето при
класиране за прием в детска градина

Допълнителни критерии

то
ч

к
и Документ/и

Наличие
на

критерий
(огражда се

верният1. Дете с двама починали родители 6т. Препис-извлечения от Актове за смърт ДА НЕ
2. Дете с един починал родител 4т. Препис-извлечение от Акт за смърт ДА НЕ
3. Дете с трайни увреждания с 50% 

и повече процента
4т. Протоколи на ЛКК, експертно решение 

на ТЕЛК
ДА НЕ

4. Дете с родител/родители с 
намалена трудоспособност със 
70% и повече процента

3т. Решение на ТЕЛК ДА НЕ

5. Дете от семейство, в което има 
дете/деца с трайни увреждания 
със 70% и повече процента

2т. Решение на ЛКК или ТЕЛК ДА НЕ

6. Дете на работещи  
родители/настойници и/или лица,
полагащи грижа за детето/
в отпуск за отглеждане  на дете 
до 2 години)

по
 1

 т
. з

а 
вс

ек
и 

ро
ди

те
л 1. Документи от работодател или 

осигурител, удостоверяващи трудови 
или служебни правоотношения.
2. За самоосигуряващи се родители - 
документи от НАП.
3. За родител в отпуск за отглеждане на 
дете до 2 г.- служебна бележка от 
работодател или от НОИ

ДА НЕ

7. Деца-близнаци или тризнаци 2/3т. Удостоверение за раждане на  всяко 
дете

ДА НЕ

8. Дете, посещавало предходната 
година яслена група в същата 
детска градина

3т. Справката се извършва по служебен път
в детската градина

ДА НЕ

9.

9.1

Дете, чиито брат/сестра или 
друго дете от семейството 
посещава избраната детска 
градина
Трите имена на детето/децата
…………………………………..
…………………………………...

2т. Справката се извършва по служебен път
в детската градина 

ДА НЕ

10. Дете, настанено за отглеждане в 
семейство на близки и роднини 
или от приемно семейство по чл. 
26 от Закона за закрила на детето

1т. Съдебно решение, Заповед за 
настаняване на директора на Дирекция 
„Социално подпомагане“  

ДА НЕ

11. Дете от институция, 
предоставяща социални услуги в 
общността по Закона за 
социалното подпомагане градина

1т.  Документ от съответната институция ДА НЕ

12. Дете от многодетно семейство с 
повече от две деца 

1т. Удостоверение за раждане на  всяко 
дете

ДА НЕ

V. Получени точки по допълнителните критерии
(попълва се от комисията)

VI. Информация за кандидатстване на детето в други детски градини в община 



Търговище
1.
2.
3.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознат/а съм с Наредба за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна
възраст в общинските детските градини и в подготвителните групи в общинските училищата
на територията на община Търговище.

2. Информиран/а  съм,  че  всички предоставени данни са  лични по смисъла на  ЗЗЛД и като
такива попадат под специален режим на защита.

3. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно чл. 313 от
Наказателния кодекс.

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

Заявлението е прието от: ............................................................Дата ....................... Подпис .............


