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 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  

Подновяването на посещението на детска градина/ясла може да стане само по желание на 

родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите 

правила за работа на детската градина/ясла, за което подписват декларация по образец 

еднократно при подновяване посещението на детска градина/ясла от детето. В тази връзка 

отговорността за решението за посещаване на детската градина/ясла остава изцяло за 

родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността 

на децата, които посещават детската градина/ясла, още повече, че физическият контакт при 

ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се 

грижи за тях, е неизбежен. За подновяване посещението на децата от родителите не се 

изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 

от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини/ясли. Посещението на 

детска градина/ясла на децата със СОП и/или хронични заболявания се извършва след 

предварителна консултация с личния лекар на детето. 

НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ РОДИТЕЛИ В СГРАДАТА! 

От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска 

градина/ясла, се очаква: 

• най-късно два работи дни преди планираното посещение,  да уведомят 

директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина, за 

периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му 

престой 

• да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със 

заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията 
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родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазване на правилата 

на работа в детската градина/ясла. 

• да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и 

обратно винаги, когато това е възможно. 

• да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на 

графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние. 

• да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и 

да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве 

по време на реадаптацията на детето им. 

• да не водят на детска градина/ясла дете, което проявява признаци на заболяване 

и/или има температура по-висока от 37,3 градуса, както и да организират незабавното 

вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската 

градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване. 

• да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската 

градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това. 

 График за приемане и издаване на деца 

от 15.09.2021 г. приемът на децата от ДГ№ 125 ще се 

осъществява, както следва: 

За/ Централата/с адрес:ул.“Монтевидео“№21А,   

от 07.00 до 9.00 ч.   

СЛЕД ТОЗИ ЧАС ВХОДОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ЗАКЛЮЧЕНИ.  

На „вход-централен“ учителите на Първа  „В“ група 

„Палавници“  ще измерват температурата на децата, които идват и 

ще приема от родителите ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА СПОДЕЛЕНА 

ОТГОВОРНОСТ/ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ/. 

 БЕЗ ТОЗИ ДОКУМЕНТ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА! 

От „вход-централен“ ще се приемат децата от – Първа  „В“ група 

„Славейче“/от 07.00ч. до 09.00ч./ и ще се вземат/от 16.30ч. до 

19.00ч./ при спазване на противоепидемичните мерки 

На „вход – заден“ медицинската сестра ще измерва температурата 

на децата, които идват / от Първа “А“  група“Славейче“ и от 
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Трета“А“  група „Слънчо“ и ще приема от родителите 
ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ/ИНФОРМИРАНО 

СЪГЛАСИЕ/ . 

 БЕЗ ТОЗИ ДОКУМЕНТ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА!  

От „вход /изход– заден“ децата от Трета “А“ група „Слънчо“ще 

се приемат /от 07.00ч. до 08.00ч./ и ще се вземат/от 17.00ч. до 

19.00ч./ при спазване на противоепидемичните мерки 

От „вход/изход – заден“ ще се приемат децата от Първа“А“  група/ 

„Славейче“от 08.00 до 09.00ч. и ще се вземат /от 16.00ч. до 19.00ч./ 

при спазване на противоепидемичните мерки 

 Ако по едно и също време има повече родители пред входовете, 

трябва да се изчакват на дистанция  от 1,5-2,0м. 

За/Филиал-1/ с адрес:бул.“Никола Петков“№90, 

 от 07.00 до 09.00 ч.   

СЛЕД ТОЗИ ЧАС ВХОДОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ЗАКЛЮЧЕНИ. 

Двете групи имат отделен вход , затова децата ще се приемат/ от 

07.00ч. до 09.00 ч./ и ще се вземат /от 16.00ч. до 19.00 ч./ 

На „входа , където се плащат таксите“ медицинска сестра ще 

измерва температурата на децата, които идват /от двете групи /и ще 

приема от родителите ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА СПОДЕЛЕНА 

ОТГОВОРНОСТ/ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ/.  

БЕЗ ТОЗИ ДОКУМЕНТ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА! 

от 04.01.2022 г. приемът на децата от ДГ№ 125  сграда 3 ще се 

осъществява, както следва: 

За/Филиал-2/ адрес:ул.“Анастасия Димитрова „№8,  

от 07.00 до 09.00 ч.   

СЛЕД ТОЗИ ЧАС ВХОДОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ЗАКЛЮЧЕНИ. 

Яслени групи: 
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I-ва Ясла „Мъничета“  използва вход-изход от североизточната 

страна на сградата /собствен за групата/медицинска сестра  

/първа смяна/ще измерва температурата на децата, които идват в 

групата и ще приема от родителите ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА СПОДЕЛЕНА 

ОТГОВОРНОСТ/ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ/.  

БЕЗ ТОЗИ ДОКУМЕНТ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА! 

II -ва Ясла „ Дребосъчета “  използва вход-изход от 

северозападната страна на сградата качвайки се на втория 

етаж /собствен за групата/медицинска сестра  /първа смяна/ще 

измерва температурата на децата, които идват в групата и ще 

приема от родителите ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА СПОДЕЛЕНА 

ОТГОВОРНОСТ/ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ/.  

БЕЗ ТОЗИ ДОКУМЕНТ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА! 

Двете  яслени групи имат отделен вход/изход , затова децата ще се 

приемат/от 07.00ч. до 09.00 ч./и ще се вземат/от 16.00ч. до 19.00 ч./ 

Ако по едно и също време има повече родители пред входовете, 

трябва да се изчакват на дистанция  от 1,5-2,0м. 

Градински групи:  

На „вход/изход-централен“ мед.сестра ще измерва температурата 

чрез термопанела на децата от  на Първа  „Б“ група „Дъга“  и 

Трета „Б“ група“Умници“ и ще приема от родителите 
ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ/ИНФОРМИРАНО 

СЪГЛАСИЕ/. 

БЕЗ ТОЗИ ДОКУМЕНТ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА! 

 Приемът ще протича при спазване на противоепидемичните 

мерки по следния ред: 

От „вход/изход – централен“ще се приемат   децата от Трета“Б“  

група „Умници“  /от 07.00ч. до 08.00ч./ и ще се вземат/от 18.00ч. 

до 19.00ч./ при спазване на противоепидемичните мерки 
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Ако по едно и също време има повече родители пред входа, трябва 

да се изчакват на дистанция  от 1,5-2,0м. 

От „вход/изход – централен“ ще се приемат децата от Първа“Б“  

група/ „Дъга“от 08.00 до 09.00ч. и ще се вземат /от 16.00ч. до 

17.00ч./ при спазване на противоепидемичните мерки 

 Ако по едно и също време има повече родители пред входа, трябва 

да се изчакват на дистанция  от 1,5-2,0м. 

От източната страна на сградата ще се приемат децата от 

Четвърта „А“ група „Смехорани“-втори етаж/собствен изход 

/вход / за групата. Децата ще се приемат /от 07.00ч. до 09.00ч./ и 

ще се вземат /след  17.00ч. до 19.00ч./ при спазване на 

противоепидемичните мерки.Учителите ще измерват на децата 

температурата и ще приемат от родителите ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА 

СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ/ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ/. 

БЕЗ ТОЗИ ДОКУМЕНТ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА! 

От източната страна на сградата ще се приемат децата от 

Втора“Б“  група „Откриватели“-първи етаж /собствен изход-

вход/ за групата . Децата ще се приемат /от 07.00ч. до 09.00ч./ и 

ще се вземат /след  17.00ч. до 19.00ч./ при спазване на 

противоепидемичните мерки. Учителите ще измерват на децата 

температурата и ще приемат от родителите ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА 

СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ/ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ/. 

БЕЗ ТОЗИ ДОКУМЕНТ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА! 

Ако по едно и също време има повече родители пред входа, трябва 

да се изчакват на дистанция  от 1,5-2,0м. 

МОЛЯ, ДА СПАЗВАТЕ СТРИКТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРИЕМ 

И ВЗИМАНЕ НА ДЕЦАТА ! 

от Ръководството 

 


