
Необходими документи: 

Родителят/настойникът или упълномощеното от него лице записва класираното дете в 

детската градина в рамките на срока определен в Графика на дейностите. 

•Необходими документи, които се представят при записване в ДГ 

№23 „Иглика“ за яслена група: 

    -     Заявление за прием; 

    -     Копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на 

детето, издаден от районната администрация, удостоверяващо обстоятелствата по чл.53. 

Наредба за записване, отписване, и преместване на деца в Общинските детски градини/ 

    -     Копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето; 

    -     Лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните; 

     -      Служебна бележка от работодател/осигурителя, която съдържа изходящ номер, 

мокър печат и подпис с ЕИК на работодателя. За самоосигуряващите се родители – 

данъчна декларация заверена в НАП. За работещи в други страни – легализиран превод на  

документ за работа. 

•Необходими документи, които се представят при записване в ДГ 

№23 „Иглика“ за първа, втора, трета (подготвителна) и четвърта 

(подготвителна) възрастови групи: 

   -        Заявление за прием; 

    - За първо класиране обстоятелствата по чл.53 –настоящ адрес /Наредба за 

записване, отписване, и преместване на деца в Общинските детски градини/ се проверяват 

служебно; 

    - За второ и трето класиране обстоятелствата по чл.53/ Наредба за записване, 

отписване, и преместване на деца в Общинските детски градини/ се доказват с 

копие/оригинал (за сверка) настоящ адрес на детето, издаден от районната 

администрация; 

    - Копие на удостоверение за раждане на детето. 

    - Лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните 

Документи удостоверяващи обстоятелствата по раздел IV „Критерии“ чл.56/Наредба за 

записване, отписване, и преместване на деца в Общинските детски градини/ 

     -      Служебна бележка от работодател/осигурителя, която съдържа изходящ номер, 

мокър печат и подпис с ЕИК на работодателя. За самоосигуряващите се родители – 

данъчна декларация заверена в НАП. За работещи в други страни – легализиран превод на  

документ за работа. 

При ползване на преференции се изискват документи удостоверяващи обстоятелствата. 

     -      Копие от удостоверение за раждане на децата 

     -      Копие на ТЕЛК или НЕЛК съгласно наредбата за медицинската експертиза 

     -      Копие за акт от смърт на родителя/родителите 


