
ДЕКЛАРАЦИЯ -УВЕДОМЛЕНИЕ за усложнената епедумична обстановака 

         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 

ДО ДИРЕКТОРА                                                                                                                                  

НА ДГ 125 “УСМИВКА”                                                                                                                                       Вх. № ……….… / ….………….... г.  

АЛБЕНА АЛИПИЕВА-ГЕРОВА  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ – УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

долуподписаният/ата……………………………………………………………………………… 

                                                                  ( име, презиме и фамилия на родител /настойник/попечител) 

родител/настойник/попечител……………………………………,  

на : ………………………………………………………………………………………………  

                                                                       / име презиме и фамилия на детето /  

родено на ........................................................................., записано в    ДГ 125 “Усмивка“ , 

р-н: “Овча купел“    от  ………………......................................... група.      

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,  

 

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка/“червена“  зона  на база 14 дневна  

заболеваемост  от COVID-19  / Ви, уведомявам , че  гореопоменатото детето  ще отсъства за 

времето от………………………..………..до……………………..…………г. включително ,като 

отсъствията  се считат  за извинени  по уважителни причини. 

Запознат/а съм с:  
• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование  (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 

от 2018 г.,доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.) 

Съгласно чл. 10 и чл. 10а от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за 
предучилищното образование Ви напомням, че децата, за които предучилищното образование е задължително, могат 
да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, 
както и по семейни причини. Отсъствия на децата по семейни причини са допустими за не повече от 10 дни за 
съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на 
детската градина или училището. 
При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина или 
училището не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от 
населението в съответната област, децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват 
по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. 
При посочените условия отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната област е 
регистрирано посоченото ниво на заболеваемост. В този случай отсъствията са по уважителни причини без за това да е 
издадена изрична заповед на министъра на образованието и науката. 
Анализът за 14-дневната заболеваемост по области се прави към последния ден на всяка седмица (неделя) и се 
оповестява на електронната страница на Националния център по заразни и паразитни болести. Публикуваните стойности 
отчитат 14-дневната заболеваемост на 100 000 към съответна дата. 
Данните от анализа предоставят моментна сравнителна картина по 
области: https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg 
Отсъствията по реда на чл. 10а от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за 
предучилищното образование не са за сметка и не намаляват полагаемите дни, за които е допустимо отсъствие по 
семейни причини.  
На територията на Столична община предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало 
в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето. В Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното 
образование са регламентирани възможностите за отсъствие само на децата, за които предучилищното образование е 
задължително, тъй като в останалите случаи и съответно за останалите деца посещението на детска градина/ясла не е 
задължително. 

дата:…………………………………….г.                С уважение:…………….……………………..………………   …………………….   
гр.София                                                                                                        /име и фамилия/                                         /подпис/ 

https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg

