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ЗАЯВЛЕНИЕ 

От ……………………………………………………………………………………………… 
                                          (трите имена на родителя / настойника) 

 
Постоянен адрес: 
 
…………………………………………………………………………………………………..  
                                   (област, община, град/село, улица №) 

 
Настоящ адрес: 
 
…………………………………………………………………………………………………..                     
                                   (област, община, град/село, улица №) 

 

Телефон: …………………………………… еmail: ……………………………………… 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

Моля, детето ми……………………………………………………………….................. 
                                          (трите имена на детето) 

с ЕГН……………………………………., да бъде прието в: 

     1.Яслена група 
     2.Градинска група 
     3.Подготвителна група за 4-годишни деца за учебната 20…../20….. год. 
     4.Подготвителна група за 5-годишни деца за учебната 20…../20….. год. 
     5.Подготвителна група за 6-годишни деца за учебната 20…../20….. год. 
    (оградете вярното) 
  
     Прилагам следните документи: 
 

1.  Здравен картон с нанесени имунизации   да не 

2.  Копие от акта за раждане да не 

3.  Лична здравно-профилактична карта да не 

4.  Анални секрети – 2 броя да не 

5.  Изследване на кръв и урина да не 

6.  Зъбен статус да не 

7.  Кръв за васерман на един от родителите (само за яслена 
група) 

да не 

8.  Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със 
заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди 
постъпването на детето в детската градина 

да не 

(задраскайте вярното) 
 

Дата:………………..                           С уважение:…………………………………….. 

гр. Кюстендил                                                                           (подпис) 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за събиране, използване и 

обработване на лични данни 

 
      
Долуподписаният/ата…………………………………………………………………….…. 
       
с ЕГН: ……………………………… 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ:  

 
 

Съгласен/на съм ДГ „Май“ да събира, съхранява и обработва личните ми 

данни, които предоставям във връзка с прием на детето ми в детската градина. 

 

 

     Запознат/а съм с: 

 Целта и средствата на обработка на личните ми данни. 

 Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от 

отказа за предоставянето им. 

 Правото на достъп и коригиране на събраните данни. 

 Наименованието и адреса на институцията, както и името и длъжността на 

обработващия служител, определени със заповед на директора на ДГ 

„Май“. 

 

 

С настоящата декларация, декларирам съгласието си за съхранение и 

обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Общия 

регламент за защита на личните данни. 

 

 

Дата:………………..                           Декларатор:…………………………………….. 

гр. Кюстендил                                                                           (подпис) 



За НЕИСПУО-Модул „Институции“ 

Работна карта Характеристика на средата-образователното ниво и трудовата заетост на семейството 
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Най-високо завършено образование Трудова заетост 

/моля, посочете само една позиция/ /моля, посочете само една позиция/ 

 доктор  работещ-в България 

 висше-магистър  работещ-в чужбина 

 висше-бакалавър  краткотрайно безработен-търсещ работа 

 висше-професионален бакалавър  дълготрайно безработен-търсещ работа 

 средно общо  безработен-не търсещ работа 

 средно със степен на проф. квалификация  домакин/я 

 основно  учащ 

 основно или по-ниска с придобита степен 

на проф. квалификация 
 пенсионер 

 начално   

 завършен клас от начален етап   

 курс за ограмотяване/валидиране на 

компетентности 
  

 не е посещавал училище   
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Най-високо завършено образование Трудова заетост 

/моля, посочете само една позиция/ /моля, посочете само една позиция/ 

 доктор  работещ-в България 

 висше-магистър  работещ-в чужбина 

 висше-бакалавър  краткотрайно безработен-търсещ работа 

 висше-професионален бакалавър  дълготрайно безработен-търсещ работа 

 средно общо  безработен-не търсещ работа 

 средно със степен на проф. квалификация  домакин/я 

 основно  учащ 

 основно или по-ниска с придобита степен 

на проф. квалификация 
 пенсионер 

 начално   

 завършен клас от начален етап   

 курс за ограмотяване/валидиране на 

компетентности 
  

 не е посещавал училище   
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 настойник  дядо 

 приемен родител  баба 

 друго   

Най-високо завършено образование Трудова заетост 

/моля, посочете само една позиция/ /моля, посочете само една позиция/ 

 доктор  работещ-в България 

 висше-магистър  работещ-в чужбина 

 висше-бакалавър  краткотрайно безработен-търсещ работа 

 висше-професионален бакалавър  дълготрайно безработен-търсещ работа 

 средно общо  безработен-не търсещ работа 

 средно със степен на проф. квалификация  домакин/я 

 основно  учащ 

 основно или по-ниска с придобита степен 

на проф. квалификация 
 пенсионер 

 начално   

 завършен клас от начален етап   

 курс за ограмотяване/валидиране на 

компетентности 
  

 не е посещавал училище   

 


