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                  Детска градина № 125 “Усмивка” 
           п.к.1618 гр.София, р-н Овча купел, ул. “Монтевидео ” № 21А, 

                             тел.02/8558771             0884801674 

e-mail: usmivkadet@abv.bg 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

за осигурени условия за провеждане на обучението на дете в съответствие с целите на 

предучилищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование във връзка с чл.18, ал.3, т.1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за 

предучилищното образование 

 

Долуподписаните:  

 

1. ................................................................................................................................................. 

                                   /име, презиме, фамилия по документ / 

ЕГН ...................................., /родител, настойник, попечител/.................................................  

 

Постоянен адрес: ........................................................................................................................       

                                                    /област, населено място, община/ 

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

                                                      /ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап./  

Настоящ адрес:............................................................................................................................ 

                                                   /област, населено място, община/ 

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

                                                      /ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап./  

2. ................................................................................................................................................. 

                                   /име, презиме, фамилия по документ / 

ЕГН ...................................., /родител, настойник, попечител/.................................................  

 

Постоянен адрес: ........................................................................................................................       

                                                    /област, населено място, община/ 

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

                                                      /ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап./  

Настоящ адрес:............................................................................................................................ 

                                                   /област, населено място, община/ 

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

                                                      /ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап./  

 

Д Е К Л А Р И Р А М Е:  

В качеството си на родители /настойници, попечители/ ....................................................... 

 

на: ................................................................................................................................................ 

                                               /име, презиме, фамилия на детето/  

ЕГН …………….……...,  

 



2 

 

Постоянен адрес: ....................................................................................................................                       

                                             /област, населено място, община/ 

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

                                                /ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап./  

Настоящ адрес:………………………………………………………………………………   

                                             /област, населено място, община/ 

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

                                                 /ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап./ 

 

 Задължаваме се да съблюдаваме и да спазваме целите на предучилищното образование 

по време на провеждане на самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие 

на детето, върху което упражняваме родителски права/попечителство/настойничество, 

като му осигурим:  

1.Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа в съответствие с възрастта му, потребностите, способностите и интересите му.  

2.Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. 

3.Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности. 

4.Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие. 

5.Ранно откриване на заложбите, способностите му и насърчаване на развитието и 

реализацията му. 

6.Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия му живот.  

7.Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 

отговорното му гражданско участие. 

8.Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност.  

9.Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания.  

10.Опознаване на националните, европейските и световните културни ценности и 

традиции. 

11.Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 

техните взаимовръзки.  

12.Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които произтичат от членството на Република България в 

Европейския съюз. 

Задължаваме се при промяна на горепосочените обстоятелства своевременно да 

уведомим директора на детската градина/училището и експертната комисия в РУО 

– София-град. 

  

дата: ……………20.......г. 

гр.София 

 

Декларатори:  

 

1. .................................................................................................. /подпис/ .............................. 

                                          /име и фамилия/ 

2. .................................................................................................. /подпис/ .............................. 

                                          /име и фамилия/ 

 


