ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов, приета с Решение №
414/21.12.2016 г. на Общински съвет – Свищов, изменена с Решение № 652/27.07.2017 г. на Общински
съвет Свищов.
Причините, налагащи приемането на изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов
са следните:
1.Причини, които налагат изменението и допълнението:
Направените предложения за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на територията на община
Свищов, приета с Решение № 414/21.12.2016 г. на Общински съвет – Свищов, изменена с Решение №
652/27.07.2017 г. на Общински съвет Свищов са във връзка с:
-въвеждане на електронен прием в детските градини на територията на град Свищов.

2. Целите, които се поставят:
Целта на приемането на настоящите промени в Наредбата е разпоредбите й да бъдат в
съответствие с основни принципи и права, посочени в чл.3, ал.2, т.3 и 4, чл.7, чл. 55, чл. 56 от ЗПУО,
чл.6, чл.53 от Конституцията на Република България, както и недопускане ограничаването правата на
децата, утвърждаване на принципите на равнопоставеност и недискриминация, прозрачност на
управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование; определяне на конкретни
еднакви условия и ред за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в
община Свищов, съобразени с нормативните актове от по-висша степен и гарантиране на прозрачност
при прилагането на критериите.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Финансови средства, както и допълнителен човешки ресурс не са необходими при прилагането на
Наредба за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини и
училища на територията на община Свищов.
4. Очаквани резултати от прилагането:
- Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги;
- Всички деца да имат равен достъп до качествено образование;
- Повишаване на обхвата и достъпа на децата в подготвителните групи, независимо от
финансовите възможности на техните родители;
- Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги, като се засили подготовката на
децата в предучилищна възраст;
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Проектът на измененията на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект
е в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 1.08.2016 г. в
частта, касаеща обществените отношения, които се уреждат от проекта на общинската наредба. В
съответствие с Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование в сила от 1.08.2016 г. Не
противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и
изпълнителната власт в Република България.
Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване
на проекта за изменение/допълнение на нормативен акт с цел информираност на населението и
прозрачност в действията на институциите, в 30-дневен срок – от 23.03.2018 г. до 23.04.2018 г.
включително, от публикуване на настоящото на интернет страница на Община Свищов- www.svishtov.bg, се
приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменение и допълнение на Наредба
за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на
територията на община Свищов
Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: obshtina@svishtov.bg или
подавани в писмен вид в Общински център за административно обслужване и информация за гражданигр. Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 2, Община Свищов.

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов

Приема се нов Раздел II А- ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ И ПРИЕМ, със
следното съдържание:
Чл. 13 а. ал.1 (1) Процедурата по прием на деца в детските градини се извършва чрез:
- системата за електронен прием в детските градини на територията на град Свищов: https://dg.
svishtov.bg.
- подаване на заявление до директора на детската градина- за детските градини в селата на територията
на Община Свищов.
Информация за свободните места за всяка възрастова група се публикува на посочената страница преди
всяко класиране.
(2) Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват
сроковете за кандидатстване, потвърждаване на приема и записване в детските градини.
(3) Заявител за регистриране на заявление за участие в класиране на дете, подлежащо на класиране,
може да бъде само родител/настойник на детето или лица, при които е настанено за отглеждане на деца
по реда на чл. 26 от Закон за закрила на детето.
(4) Заявителят и детето, подлежащо на класиране, следва да са с постоянен или настоящ адрес в община
Свищов. При регистриране на заявлението по електронен път се извършва автоматична проверка в
Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на Община Свищов.
(5) Заявители и деца, които не фигурират в ЛБДН, но са регистрирани в Община Свищов, могат да
получат входящ номер в отдел „Образование“ на Община Свищов, след представяне на необходимите
документи, доказващи регистрацията им.

(6) Ако заявителят няма ЕГН, а има ЛНЧ, може да регистрира заявление в отдел „Образование“ на
Община Свищов, след представяне на документ за адресна регистрация на територията на община
Свищов и документ за самоличност.
(7) Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление в отдел „Образование“
на Община Свищов, след представяне на документ за адресна регистрация на територията на община
Свищов.
(8) Ако заявителят или детето нямат постоянен или настоящ адрес в община Свищов, е необходимо да
регистрират такъв, за да могат да участват в централизирано класиране за прием.

Приема се нов Раздел II Б- ПРЕДИМСТВА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА
ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, със следното съдържание:

Чл. 13 б, ал.1 (1) Водещ критерий за прием в детските градини на територията на град Свищов е
близостта до градината по постоянен или настоящ адрес на детето /съгласно приложение/. За детските
градини извън град Свищов, водещ критерий е адресната регистрация в населеното място, където се
намира детската градина. При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка в Локална
база данни „Население“ на Община Свищов.
(2) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за прием в детската
градина, се разпределят в следните групи:
1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на детската градина
/съгласно приложение/ и същият адрес не е променян в последните 3 (три) години, предхождащи датата
на подаване на заявлението;
2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на детската градина
/съгласно приложение/, повече от 1 (една) година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в
периода през последните от една до три години, предхождащи датата на подаване на заявлението;
3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на детската градина
/съгласно приложение/, като същият адрес е променен в рамките на 1 (една) година преди подаване на
заявлението;
4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на детската
градина /съгласно приложение/ към деня на подаване на заявлението.
(3) При разпределяне в групите се взема предвид посочения в заявлението адрес, който е поблагоприятен за класиране на детето.
(4) Приемът в детската градина се осъществява последователно по реда на групите в чл. 14 б, ал.1, т.2,
като първо се приемат децата от първа група. Когато броят на децата в определена група по т.2
надхвърля броя на местата, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии
на база на точкова система, според събраните от всяко дете точки в низходящ ред, съгласно следните
критерии:

Инд
екс

К1

Критерии

Точк
и

Деца, чиито родители са в
трудово, служебно приравнено
правоотношение
или
се
самоосигуряват (вкл., когато
родител е в платен годишен
отпуск за отглеждане на дете):
МАЙКА
БАЩА

При записване се представя служебна
бележка от работодател, съдържаща
изходящ номер, мокър печат, подпис и
ЕИК на работодателя.

5 т.
5 т.

К2

Деца от многодетни семейства с
три и повече деца до 18 години.

5 т.

К3

Деца -близнаци

5 т.

К4

Деца – сираци и полусираци

5 т.

К5

К6

К7

K8

K9

Деца, на които и двамата
родители са студенти в редовна
форма
на
обучение
в
настоящата учебна година.
Деца
със
специални
образователни
потребности
и/или хронични заболявания,
определени с решение на ТЕЛК
над 50% към 01 януари в
годината на приема;
Деца, чиито родител/официален
настойник, има трайно намалена
работоспособност над 71%
Деца,
чиито
брат/сестра
посещават една от посочените в
заявлението детски градини.

Деца, посещавали яслена група в
някоя
от
посочените
в
заявлението детски градини с
разкрита яслена група, съгласно
решение на Общински съвет

Пояснение

При записване се представят копия на
удостоверенията за раждане на децата в
семейството, ненавършили 18 години.
При записване се представят копия на
удостоверенията за раждане на децата.
При записване се представя/т копие/я от
акт за смърт на родител/и и
удостоверение за раждане на детето.

5 т.

При записване се представят уверения,
издадени от съответното ВУЗ

5 т.

При записване се представя решение на
ТЕЛК.

5 т.

При записване се представя решение на
ТЕЛК.

5 т.

5 т.

Точките се начисляват само за
детската градина, която посещават
брат/сестра на детето,подлежащо на
класиране.
Извършва се служебна проверка от
директора на детската градина.
Точките се начисляват само за
детската градина, в която детето е
посещавало яслена група.
Извършва се служебна проверка от
директора на детската градина.

K10

Свищов.
Заявителят
(родител
или
официален
настойник)
има
регистрация по постоянен или
настоящ адрес в района на
детската градина, над 24 месеца.
Поредност на желание
Първо желание
Второ желание

K11

Трето желание
Четвърто желание
Пето желание

10 т.

При записване се представя лична карта
или адресна карта.

Точки
5 т.
4 т.
3 т.
2 т.
1 т.

(5) Всички избрани критерии трябва да са актуални към датата, на която детето е класирано в ДГ;
(6) Критериите се доказват със съответните документи (копия и оригинали за сверяване) в срока за
потвърждаване на приема, с изключение на тези, които се проверяват служебно. При установени
несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема
и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.
(7) За децата със СОП и децата с увреждания над 50 % и/или тежки хронични заболявания, съгласно
Приложение № 5 към чл.21, т.7 от Наредба № 19 за експертиза на инвалидност на деца до 16- годишна
възраст се извършва класиране, съобразно критериите в настоящата наредба. В групите се приемат до
три деца със СОП и децата с увреждания над 50 % и/или тежки хронични заболявания, съгласно
Приложение № 5 към чл.21, т.7 от Наредба № 19.

Приема се нов Раздел II В
СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СВИЩОВ, със следното съдържание:
РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР
Чл. 13 в (1) Всички деца, кандидатстващи за прием в детски градини на територията на град
Свищов, задължително се регистрират в системата за електронен прием.
(2) Заявителят подава заявление по образец и получава входящ номер по един от двата начина:
а) по електронен път (онлайн на сайта за прием);
б) на хартиен носител в отдел „Образование“ на Община Свищов.
Ако заявлението е регистрирано в отдел „Образование“ на Община Свищов, данните от
хартиеното заявление се въвеждат в момента на подаването му в електронната система от
отговорен служител, който дава на родителя талон с генерирания входящ номер.

(3) За кандидатстване в детска градина на територията на общината, извън град Свищов
(селата), заявление се подава в съответната детска градина. Същото се завежда от директора
или от упълномощено от него длъжностно лице с входящ номер.
(4) Заявител, който по някаква причина не фигурира в Локална база данни "Население" (ЛБДН)
на община Свищов, но е регистриран в общината, може да получи входящ номер в отдел
„Образование“ на Община Свищов, след представяне на необходимите документи, доказващи
регистрацията му.
(5) Всяко дете има право на един активен входящ номер за участие в класиране за прием,
получен по един от двата начина по чл. 16 в, ал. 2 от тази Наредба. Двата начина са
равностойни.
(6) Класиране за 2-годишни деца се извършва при наличие на свободни места в детските
градини, в случай, че в съответното населено място няма разкрита яслена група. В класирането
участват деца, които навършват 2 години в годината на приема, като заявление няма да може да
бъде регистрирано, ако към началото на учебната година (01.09) детето не е навършило 2
години (24 месеца). След началото на учебната година, заявление няма да може да бъде
регистрирано, ако в момента на регистрация детето няма навършени 24 месеца.
(7) Класирано дете, за което не е потвърден приема в указания срок и не е записано в срок в
детската градина, отпада от приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ
номер и ново заявление.
(8) Минималната възраст за получаване на входящ номер и участие в класиране е, както следва:
1. За яслена група в детска градина – в момента на регистрация на заявлението детето трябва да
е навършило минимална възраст 10 месеца. Проверката е автоматична и при ненавършена
минимална възраст към началото на учебната година (01.09) , не се допуска регистрация на
заявление, както и участие в класиране. След началото на учебната година, заявление няма да
може да бъде регистрирано, ако в момента на регистрация детето няма навършени 10 месеца.
2. За детска градина– навършени 3 години (36 месеца) към началото на учебната година.
(9) Максималната възраст за получаване на входящ номер и участие в класиране е, както
следва:
1. за яслена група в детска градина – 2 години и 11 месеца в момента на регистрация;
2. за детска градина – 6 години и 11 месеца в момента на регистрация;
(10) Кандидатстването се осъществява в срокове, определени от Община Свищов и
публикувани на сайта за приема в графика на дейностите.
(11) Попълването на заявления и получаването на входящи номера е съгласно графика на
дейностите за класиране през календарната година.
(12) Близнаците участват в класиране с един входящ номер. В заявлението за прием се описват
ЕГН и имената и на другото/другите деца.
(13) Детските градини, за които се кандидатства , се подреждат по ред на желание за прием.
(14) Едно дете може да кандидатства за не повече от 5 детски градини.
(15) Всички заявени данни (промяна в обстоятелствата, които носят или не носят точки и др.)
могат да се променят и актуализират само в срока за регистрация/редакция на заявленията,
както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и в отдел
„Образование“ на Община Свищов, или в детската градина, извън град Свищов, където е
подадено първоначално заявлението, без да се губи получения вече входящ номер. В
класирането се участва с последния вариант на заявлението.
РЕДАКТИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

Чл. 13 г (1) Редактирането на данни в заявлението се извършва в системата за електронен
прием – от профила на заявителя или в отдел „Образование“ на Община Свищов, в която е
регистрирано заявлението.
(2) Редактиране на заявление може да бъде направено само от заявителя, вписан в
регистрираното заявление за участие в централизираното класиране.
(3) Редактирането на заявлението не променя входящия номер.
(4) Срокът, до който се допускат редакции, се определя в графика на дейностите за съответното
класиране. Допускат се неограничен брой редакции, като в класирането участват данните от
последната редакция.
(5) Не се допуска редакция на следните данни:
1. Заявител;
2. Дете, подлежащо на класиране;
(6) При редакция, извършена в отдел „Образование“ на Община Свищов, редактираното
заявление се разпечатва и се дава на заявителя за проверка. Достоверността на данните се
удостоверява със саморъчен подпис на заявителя. Редактираното заявление се съхранява в
отдел „Образование“ на Община Свищов. Заявителят може да изиска екземпляр от актуалното
заявление.
(7) При желание за редакция на неодпустими за редактиране данни по чл. 17 в, ал. 5, заявителят
се отказва от регистрираното заявление, губи входящия номер и може да участва в следващи
класирания с нова регистрация и нов входящ номер.
ОТКАЗ ОТ РЕГИСТРИРАНО ЗАЯВЛЕНИЕ И ВХОДЯЩ НОМЕР
Чл. 13 д (1) Отказ от регистрирано заявление и входящ номер се извършва само в Отдел
«Образование» или на място в детска градина, която се намира извън територията на град
Свищов (селата).
(2) Декларацията за отказ от класиране може да бъде изтеглена от профила на заявителя в
специализирания сайт за прием или да бъде получена в отдел „Образование“ на Община
Свищов .
(3) Отказ от заявление може да направи само заявителят, а при неговата смърт – официалният
настойник на детето;
(4) След потвърден отказ се губи входящия номер. Участие в бъдещи класирания се
осъществява с ново заявление и нов входящ номер.
(5) Оторизиран служител разпечатва талон за отказ от регистрация и входящ номер, който се
подписва двустранно и се съхранява в отдел „Образование“ на Община Свищов. Заявителят
може да изиска екземпляр от талона.
КЛАСИРАНЕ
Чл. 13 е (1) До участие в класиране се допускат децата с активни входящи номера и
регистрирани заявления, които имат навършена минимална възраст за участие в класиране;
(2) Класиранията се извършват по график, определен от Община Свищов, който се публикува
на сайта за прием.
(3) Датата за затваряне на системата за регистрации и редакции, както и датите за
потвърждаване на приема и записване в ДГ, се указват в графика на дейностите за всяко
класиране.
(4) Преди всяко класиране, в раздел „Предстоящо класиране” на специализирания сайт за
прием, се публикуват свободните места и списъка с чакащи класиране. В него могат да
постъпват промени до затварянето на системата – 3 дни преди обявената дата за класиране.

(5) При всяко класиране се класират деца за обявените свободни места.
(6) Класирането се извършва според събраните от всяко дете точки: в низходящ ред по
сумарния брой точки, получени по критерии, носещи съответния брой точки при приема на
децата в детските заведения. В случай, че има деца, получили еднакъв брой точки и не могат да
бъдат приети всички поради запълване числеността на групата, се приемат в детската градина
по реда на входящия номер на заявлението за кандидатстване за прием до запълване на
свободните места.
(7) Всяко дете се класира по реда на заявените желания. Приемът се потвърждава от заявителя
в детската градина, в която е класирано детето, в указания от Общината срок.
(8) Резултатите от всяко класиране се публикуват на сайта за прием, в раздел „Резултати от
класиране“, информационни табла в отдел „Образование“ на Община Свищов и в детската
градина.
РАЗДЕЛ III
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Чл. 14 (1) След извършване на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в
детската градина, в която са приети, в срок по график, утвърден от Община Свищов.
Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са
участвали в класиране и могат да кандидатстват в следващи класирания с нов входящ номер и
ново заявление.
(2) Родителите на приетите деца в общинските детски градини на територията на община
Свищов подават заявление за записване с всички необходими данни /Приложение 1/ до
директора на съответното детско заведение, като получават входящ номер.
(3) Записването се осъществява от родителя /настойника на детето, който носи отговорност за
коректността на подадената информация.
Чл. 15 Ако заявителят не желае детето му да посещава детската градина, в която е класирано,
той се отказва от приема като не записва детето, губи входящия си номер и може да участва в
следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление за прием.
Чл. 16 Приемът на записаните деца се извършва по график от директора на детската градина, с
краен срок, обявен от Общината за всяко класиране. При неспазване на срока детето отпада от
приема и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.
Заявените критерии, с които детето е класирано в детската градина, се доказват с изискуемите
документи при записване на детето в детската градина.
Чл. 17 Данните на заявителя и децата от заявленията са лични по смисъла на Закона за защита
на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Същите ще се
ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.
Чл. 18 Числеността в новите групи се определя съгласно действащото законодателство.
Чл. 19 Записаните деца в първа възрастова група постъпват в детската градина в началото на
учебната година – 15 септември (в случай, че 15 септември е почивен ден – на първия следващ
работен ден). Ако не постъпят до 30 септември на текущата година без уважителна причина,
отпадат от списъчния състав на детската градина и мястото се обявява за свободно.
Чл.20. (1) При записване родителят/настойникът представя следните задължителни документи:
1. попълнено заявление за записване по образец /предоставя се от директора на детската
градина или от упълномущено със заповед от него лице /Приложение 1/ и документи,
доказващи предимства, заявени при кандидатстване;
2.
лична карта на родителя /настойника за проверка на данните;
3.
ксерокопие и оригинал на удостоверението за раждане на детето, като ксерокопието
остава в детското заведение;

4. декларация Приложение № 2
(2) При записването се представят и следните задължителни медицински документи:
1. здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния 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/
детската ясла;
3.
изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето
в детска ясла и едноседмичен срок за детските градини;
4. изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 –
месечен срок преди постъпване на детето в детска ясла;
5.
данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;
6. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта могат да се
приемат в детските заведения, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им
и са освободени по реда на Наредба №15 за имунизациите;
7. медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена не по – късно от 3
дни преди постъпване на детето в детска ясла/ детска градина.
Чл.21, чл.22, чл.23, чл.24, чл.25, чл. 26, чл.27, чл.28, чл.29, чл.31, чл.32 се отменят.
Чл. 33 се променя, както следва “Списъците с приетите деца в групите в детските градини и
детските ясли се обявяват в Системата за електронен прием https://dg. svishtov.bg и на видно
място във всяко детско заведение, съгласно графика на дейности, изготвен от Община
Свищов“.
Ал.2 и 3 на чл. 33 се отменят.
Чл. 40 се променя по следния начин:
Чл.40 ал.1 Децата от детските градини се отписват при следните случаи:
1. по желание на родителите със заявление до директора;
2. при постъпване в първи клас;
3. отм;
4. при безпричинно отсъствие на детето за 2 (два) последователни месеца от детската
градина.
Чл. 41 се променя, като думите общинска администрация Свищов, отдел „Други дейности по
образованието“ се заменя с думите отдел „ОБразование“ на Община Свищов.
Чл. 46 след думите „Преместването на децата“ се добавя следния текст: „в следваща възрастова
група“.
Чл. 55, ал.2 След думите: „форма на организация“ се премахват думите: „в общинската детска
градина“.
Ал. 4 след думите „лице, определено“ се добавя „със заповед на“.
Заключителни разпоредби
§2 се прави следната промяна думите „Други дейности по образованието“ се заменят с
„Образование“
§3 премахва се думата „съответно“ и „Общинското училище“ се заменя с „общинските
училища“

Приложение № 1- заявление за прием в детската градина в раздел IV, се изменя, както следва:

Приложение № 1- заявление за записване в детската градина в раздел IV
Приложение № 1
ВХ. № …………. / ……… г.
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ........................................................
гр./с. …….............................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
за записване в детска градина
на територията на ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА УЧЕБНАТА 20 ...... /20......г.
I. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ (родител / настойник )
От: (трите имена)
Адрес:
(постоянен адрес
по лична карта на
един от
родителите, или
адресна карта по
настоящ адрес)

Телефон
Град/село ……………………………..…….....
ул. ......................................................... № .....
ж.к. .................................................... бл. ...........
вх. ......... ет. ........ ап. ..........

E-mail (незадължително)
.....................@
..........................

II. ДАННИ ЗА ДЕТЕТО
Трите
имена на
детето:

ЕГН/ЛН
Ч

В момента детето посещава /не посещава/ градина град/село …………………………
III. ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
Майка:

Баща:

Месторабо
та:

Месторабота:

Длъжност:

Длъжност:

Сл.
телефон:
Брой и име
на деца в
семействот
о:
/с думи/

Сл. телефон:

ІV. ПРЕДИМСТВА
Отбележете и представете необходимите документи, доказващи предимство
1. Документ за адресна регистрация на детето/ родителя/настойника - служебна справка,
Удостоверение по чл.12 а / при необходимост/
2. Деца със СОП , деца с увреждания над 50 % и/или хронични заболявания съгласно
Приложение № 5 към чл. 21, т.7 от Наредба № 19 за експертиза на инвалидност на деца до 16годишна възраст - Документ издаден от РУО – Велико Търново, Решение на ТЕЛК, Решение на
Лекарска комисия
3. Деца, чийто брат или сестра, посещават една от детските градини, посочени в заявлението
4. Деца, посещавали яслена група в някоя от посочените в заявлението детски градини, с разкрити
яслени групи
5. Деца-сираци и полусираци – Препис извлечение от Акт за смърт на родител/и и удостоверение
за раждане на детето
6. Деца, чийто родители/ настойници са студенти в редовна форма на обучение в настоящата
година- Уверение от ВУЗ
7. Деца на многодетни семейства с три и повече деца до 18 години – Удостоверения за раждане
на децата в семейството, ненавършили 18 години
8. Деца – близнаци – Удостоверение за раждане
9. Родителят /родител или официален настойник/ има регистрация по постоянен или настоящ
адрес в района на детската градина, над 24 месеца- служебна справка
10. Деца, чийто родител/родители/ е /са/ с трайно намалена работоспособност над 71 % – Решение
на ТЕЛК
11. Деца чиито родители са в трудово, служебно приравнено правоотношение или се
самоосигуряват /вкл. когато родител е в платен годишен отпуск за отглеждане на дете/. Служебна
бележка от работодателя.
12. Поредност на желание
Отбележете предимствата с Х
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознат/а/ съм с Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини и училищата на територията на община Свищов.
2. Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като
такива попадат под специален режим на защита.
Подаване на заявлението:
Дата: ...................... 20…… г.
Приел заявлението:
Дата: ...................... 20…… г.
………………………………….…………..
(име, фамилия, подпис)

Подпис: ........................

Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
От................................................................................................................................................../Трите
имена на лицето/
....................................................................................................................
/адрес/
Декларирам, че детето ми……………………………………………………………... ще
посещава Общинска детска градина
„………………......................................................„ гр./с………………………………………
В качеството си на родител/настойник съм запознат/а с Правилника за дейността на
детската градина, който съм длъжен/ длъжна да спазвам.

ДЕКЛАРАТОР:............................
/подпис/
дата: ......................... 20 ……. г.

