
 

          ДЕТСКА ГРАДИНА “БИЛЯНА“ -  ЯМБОЛ 

                    ул. “Граф Игнатиев“ № 48, тел: 66 94 75, e-mail: biliana1985@abv.bg 

 
 

До директора 

на ДГ „Биляна“ 

гр. Ямбол 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

От :......................................................................................................................................... 
/име, презиме и фамилия на родител/настойник/ 

 

Адрес: гр.(с.)....................................... ул. ............................................................................ 

 

Дом.тел:......................................... GSM:..................................................... 

 

 

Уважаема госпожо директор, 

 

Моля, детето ми .................................................................................................................. 
/име, презиме и фамилия на детето/ 

 
родено на:.............................. в гр..........................................ЕГН/ЛНЧ:.............................. 

 

да бъде прието в поверената Ви детска градина, считано от ......................................... 

за учебната 2021/2022г.                                                                 /дата, месец, година/ 

 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ : 

 

Родител/настойник: 

Майка:.................................................................................................................................. 

 

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

 

Адрес и телефон/GSM....................................................................................................... 

 

Баща :.................................................................................................................................. 

 

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

 

Адрес и телефон/GSM:...................................................................................................... 

 

Личен лекар на детето .............................................................тел:................................... 

 

Предпочитана форма на организация на предучилищното образование: 

/подчертайте предпочитаната от Вас форма/  

Целодневна организация,  

Полудневна организация,  

Почасова организация 

Самостоятелна организация 



 

Приложение :  

Отбележете представените от Вас документи с Х:  

 

1. Копие от акта за раждане на детето. 

2. Медицински документи /при постъпване на детето/; 

3. Лична карта /за справка/ на родителя/настойника/. 

4. Документ за местоработата на родителите/настойниците (от работодателя) или 

документ удостоверяващ, че родителят/настойникът е безработен; 

5. Дете с увреждания, хронични и други заболявания, дете със специални образователни 

потребности – Копие от Решение на ТЕЛК, Копие от Решение на ЛКК, становище на 

Експертна комисия към РУО –Ямбол; 

6. Дете, на което поне един от родителите/настойниците е с трайно намалена 

работоспособност над 71 %  - Копие от Решение на ТЕЛК; 

7. Дете от семейство с три и повече деца от едно домакинство  –Удостоверение за родените 

от майката деца – копие; 

8. Деца близнаци - Удостоверение за родените от майката деца – копие; 

9. Дете, настанено за отглеждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при близки 

и роднини, или приемни семейства – Копие от Съдебно Решение или Заповед за настаняване 

на Дирекция „Социално подпомагане“ Ямбол; 

10. Дете-сирак – Копие от Акт за смърт на родител/настойник; 

11. Дете, на което поне един от родителите/настойниците е редовен студент  

– Удостоверение, издадено от съответното Висше училище, че родителят/настойникът е 

редовен студент към датата на подаване на  

заявлението; 

12. Дете в риск, съгласно определението по §1, т. 11, букви „б" и „в" от Закона за закрила на 

детето - Писмо от „Отдел за закрила на детето" към Дирекция  

„Социално подпомагане" – Ямбол. 

13.  Друго дете от семейството, което посещава детска градина/детска ясла в момента:  

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

ЕГН/ЛНЧ........................................, група..................................................................  

ДГ/ДЯ....................................................................., гр. .............................................. 

 

Декларирам: 

1. Запознат/а/ съм с Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на 

децата в предучилищна възраст в детските градини и  

училища на територията на Община Ямбол; 

2. Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като 

такива попадат под специален режим на защита; 

3. Подал/а/ съм заявление за прием и в други детски градини на територията на Община 

Ямбол, както следва: 

•.............................................................................................. 

•.............................................................................................. 

•.............................................................................................. 

 

 

 

 

.........................2021г. 

 

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

 


