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Вх. №…………                                                                                    Приложение № 1 

от………………..20………..г. 

До Директора 

на ДГ/училище ……….. „…………………………………….” 

Град/село …………………………….. 

Община Куклен 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

От ………………………………………………………………..., ЕГН…..............................., 

живеещ/ а в гр./с……………………………………………………………, община Куклен, 

ул……………………………………………………….. №……. бл. …….вх. …….ап. …….. 

дом.телефон : ………………………, служ.тел. ……………………ел. поща ….………….. 

Мобилен телефон на майката ………………………ел. поща………………………………. 

Мобилен телефон на бащата …………………………ел. поща…………………………….. 

Мобилен телефон на настойник/попечител …………………..ел. поща…………………… 

 

Уважаеми/а господин/госпожо Директор, 

 

Моля детето…. …………………………………………………………………………........... 

родено на …………………………………, в гр./с/…………………………………………... 

ЕГН…………………………. да бъде прието в поверената Ви детска градина/училище. 

 

Декларирам следните данни за семейството си: 

1. Баща на детето ……………………………………………………………………………… 

2. Майка на детето…………………………………………………………………………...... 

3. Настойник/попечител на детето………………………………………………………….... 

4. Приемен родител на детето ……………………………………………………………….. 

5. Семейството ми се състои от…………членове. 

 

Условия за предимство при записване: 

1. Детето, за което се подава заявление за записване (Детето), или друго дете в 

семейството, страда от тежко заболяване – удостоверява се с решение на ЛКК или 

ТЕЛК; 

2. Единият от родителите е с инвалидност над 71 % - удостоверява се с решение на 

ТЕЛК; 

3. Детето, за което се подава заявление за записване, е от многодетно семейство 

(семейство с три или повече деца до 18 години, като децата в ученическа възраст 

посещават редовна форма на обучение) или е близнак –  удостоверява се с актове 

за раждане на децата; 

4. Единият/двамата родители на Детето е починал/и – удостоверява се със смъртен 

акт; 

5. В семейството на Детето, има друго дете, което посещава детската градина в 

момента – посочват се само имената на детето, което е вече записано, а проверката 

се извършва служебно; 

6. Родителят/родителите на Детето са работещи – удостоверява се със служебна 

бележка от работодателя с ЕИК, адрес на месторабота и подпис, а за 

самоосигуряващите се лица – с копие от документите за внесени осигурителни 

вноски за предходния месец; 

7. Родителят/родителите на Детето е/са редовен/ни студент/и, докторант/и или 

специализант/и в редовна форма на обучение към началото на новата учебна 
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година, когато ще е прието детето – удостоверява се с уверение от съответното 

висше учебно заведение; 

8. Детето е настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона 

за закрила на детето –удостоверява се с документ от Дирекция „Социално 

подпомагане“; 

9. Детето е настанено в специализирана институция и резидентни услуги – 

удостоверява се с документ от съответната институция. 

 

Ако отговаряте на някое от основанията за предимство при записване, следва да 

посочите това в долните редове и да приложите към заявлението доказателства за 

наличие на основанието  

Отговарям на условието/условията, посочено/и в т. …………………. от настоящото 

заявление, защото:………………………………………….………………………………….. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Всяко от посочените обстоятелства докажете с необходимите документи. 

Прилагам следните документи: 

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

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

3………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Известно ми е, че съгласно чл. 21 от Наредба 29 за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски 

градини и училища на територията на община Куклен, предимството се ползва от децата 

само при представяне на пълен комплект от задължителни и допълнителни документи 

към заявлението за записване на децата.   

 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

Дата: ....................    С уважение: ................................................................ 

Гр. Куклен                                                                            (име, фамилия, подпис) 


