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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  
 

 

 

Проект 
 

за изменение на Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата 

на територията на община Исперих 
/приета с Решение № 207 по Протокол № 18 от 29.09.2016г./ 

 

 

І. В Глава трета „Условия и ред за записване, отписване и преместване на децата 

в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община 

Исперих“ 

В Раздел І. „Прием на деца в общинските детски градини и училища на 

територията на община Исперих“ 

Отменят се т.5 и т.6 от чл.14 

 

В Раздел ІІ. „Записване и постъпване на деца в общинските детски градини и 

училища на територията на община Исперих“ 

Отменя се т.2 от ал.3 на чл.20 

 

В Раздел ІІІ. „Преместване на деца в общинските детски градини и училища на 

територията на община Исперих“  

Отменят се ал.4, ал.5 и ал.6 на чл.30 

 

В Раздел ІV. „Отписване на деца от общинските детски градини и иучилища на 

територията на община Исперих“ 

Отменя се т.4 от ал.1 на чл.31 

 

 

ІІ. Актуализира се и Приложение № 1 към чл.12 от Наредба № 29 за условията и 

реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в 

детските градини и училищата на територията на община Исперих, както следва: 
 

 

                                                                           Приложение № 1 към чл.12 от Наредба № 29 за 

условията и реда за записване, отписване и преместване 

на децата в предучилищна възраст в детските градини 

и училищата на територията на община Исперих 

До 

Директора на  

……..............………………… 

……………..................……… 
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З А Я В Л Е Н И Е 
за прием на деца в предучилищна възраст в детски градини/ училища  

на територията на община Исперих 

 

 

от................................................................................................................................................... 
(име, презиме и фамилия на родителя/настойник /упълномощено лице) 

живущ(а) в гр./с ................................................, ул.№ ………………………........……......… 

тел. ....................................., e-mail:………....................................................................…….… 

 

 

Уважаеми г-н/ г-жо Директор, 

Моля, да приемете детето ми ........................................…........................................... 

(име, презиме и фамилия) с ЕГН........................................ в поверената Ви детска 

градина. 

В момента детето посещава/ не посещава яслени групи в Детска градина „Първи 

юни” гр.Исперих. 
 

Данни на родителите/ настойниците: 
 

1. 

………………………………………………………............................……...……………...…. 
(име, презиме и фамилия на родителя/настойник ) 

с месторабота:………………………………… на длъжност…....……..……………. 

тел......................................, e-mail:……………………….. 
 

2. 

………………………………………………………............................………………...…...…. 
(име, презиме и фамилия на родителя/настойник ) 

с месторабота:………………………………… на длъжност…....……..……………. 

тел......................................, e-mail:……………………….. 

 

Декларирам следните предимства при прием: 

1. Деца с брат или сестра, посещаващи същата детска градина и училище 

име, презиме, фамилия: ..………............................................., ЕГН………………… 

име, презиме, фамилия: ..………............................................., ЕГН………………… 

име, презиме, фамилия: ..………............................................., ЕГН………………… 
 

2. Деца, на които единият или двамата родители са починали  или неизвестни             

/смъртен акт № ………………………………./ 
 

3. Трето и следващо дете на многодетни родители 

/актове за раждане: ………………………………………............................................/ 
 

4. Деца близнаци 

/актове за раждане: ………………………………………............................................/ 
 

5. Деца със специални образователни потребности и/или с над 50% увреждане по 

решение на ТЕЛК 

/становище на екип за комплексно педагогическо оценяване при РУО 

….............................................. и/или решение на ТЕЛК №………….…...........................…/ 
 

6. Деца от приемни семейства и Център за настаняване от семеен тип 

………................. 
 

7. Деца, на които поне единият родител е с инвалидност 70% и повече от 70% по 

решение на ТЕЛК/НЕЛК 

/решение на ТЕЛК/ НЕЛК №………….…........................./ 
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АКО СТЕ В НЯКОЯ ОТ ГОРНИТЕ КАТЕГОРИИ, Я ОТБЕЛЕЖЕТЕ: 
Всяко от посочените обстоятелства докажете с необходимите документи 

 

Прилагам следните документи: 

1. Копие от акт за раждане на детето;  

2. Копие от лична карта на родителите/ настойниците; 

3. Документ за здравния и имунизационния статус на детето; 

4. Документи, доказващи предимство (ако има основание). 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1.Запознат/а/ съм с Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване 

и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на 

територията на община Исперих; 

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 

Исперих, както следва: 

 ………………………………………………………………………………………, 

 ………………………………………………………………………………………, 

 ………………………………………………………………………………………, 

 

 

Подал заявлението: 

………………………………….………………………..……………………….……............... 
(име, фамилия)      (подпис) 

 

Приел заявлението: 

………………………………………………………………………..…………….……..…...... 
(име, фамилия)      (подпис) 

 

Дата:………………. 

Час:……………….. 

 

 

 

  


