
 

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
 

 РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ” 
 

 

 

                                       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                                                                                                            

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ/ПОПЕЧИТЕЛИ, 

В изпълнение   от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяне от 

Столична община и във връзка с провеждане на предстоящи санитарно-хигиенни дейности, както и в изпълнение на чл. 

24 от Наредба за работното време, почивките и отпуските е необходимо да подадете настоящото заявление 

 
                                                                                                                  Вх. № ........../..............20.........г. 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

за  посещение на дете за периода от 01 юни до 14 септември 20……. година 

от  родителите/настойниците ,попечителите....................................................................................... 
 

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

 

записан/а в .....................................група „..........................................“, за учебната 20…. / 20…. година. 

                             (номер на групата)                                 (име на групата) 

 

ЗАЯВЯВАМЕ, че детето ни ще посещава ДГ № 125 „УМИВКА“, както следва: 

 

1. през месец ЮНИ 20….г. за периода: от ...........................................  до .................................................. 
 

2. през месец ЮЛИ 20….г. за периода: от ........................................... до ................................................. 
 

3. през месец АВГУСТ 20….г. за периода: от ....................................  до ................................................. 
 

4. до 14 СЕПТЕМВРИ 20….г. за периода: от .....................................  до ................................................. 

 

гр.София                                                                                                                     дата: ....................20........г.  

 

родители/настойници/: 

 

1.............................................................................................................................      ………………………. 
            / име,презиме и фамилия/                                                                             / подпис / 
 

                                      

2.............................................................................................................................      ………………………. 
                                    / име,презиме и фамилия/                                                                             / подпис / 
 

Заявлението се разписва задължително от двамата родители. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Родителите заявяват само дните, през които детето ще посещава детската градина . 

През летния период се признават само отсъствията на децата по медицински показания с представена 

медицинска бележка/ три дни  преди края на съответния месец/ от личния лекар.  

Заявления за отсъствия по семейни причини не се признават. 

Запознат съм,че ако не съм заявил дните , а реша детето ми да посещава ДГ  ще бъде прието в   групата, 

в която има най-малко деца. Запознат съм ,че през  летния период групите  в ДГ са сборни. 

 


