
ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДА НА  
ОДЗ № 29”СЛЪНЦЕ 

Понеделник - Петък 
от 8:30ч. до 11:30ч. и от 14:00ч. до 16:30ч. 
Телефони за информация: 
+359   2 870 62 28 
+359 87 997 27 71 

 

Важно! 
С оглед опазване здравето и безопасността на децата, в сградата на ОДЗ № 29“Слънце“ е 
въведен  режим на достъп, ограничаващ влизането на външни лица в дворното 
пространство и сградата на детското заведение. Препоръчваме на родителите, да 
договарят по телефона посещенията за записване. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ 
ПРИ ЗАПИСВАНЕ: 

1. При записване се изискват личните карти на двамата родители – оригинал и копие 
(или нотариално заверено пълномощно, ако записването се извършва от 
упълномощено лице). 

1. Заявление за записване по образец и декларация за запознаване с Правилника за 
организацията и дейността на ОДЗ№29 “Слънце“, може да получите от детското 
заведение. Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да 
бъдат представени при записване е даден в профила на всяко дете - подсекция 
„Необходими документи". 

2. Представят се, удостоверение за раждане на детето (копие и оригинал), както и 
всички допълнителни документи според изискванията и критериите, като 
здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар с данни за 
имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба в 15/2005 
година за имунизациите в Република България се представя при записване, а при 
постъпване на детето - останалите медицински документи, посочени в чл.4, ал.2 
т.3-6 от Наредба №3/ 05.02. 2007г. за здравните изисквания към детските градини и 
в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Наредба№26/28.11.2008г. за устройството и дейността на 
детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. 



        Препоръчваме на всички кандидатстващи, внимателно да прочетат 
изискванията към необходимите документи за доказване на валидност на 
критериите, посочени в профила на детето и  описани подробно в раздел 
„Ръководство” на ИСОДЗ ! 

        Трябва да предоставите точно посочените, с указаното съдържание при 
записване на детето на място в детското заведение. Ако се установи, че родителят 
/настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство на 
детето и за които не представи съответния документ, записването ще бъде отказано 

        

ВАЖНО! 

Уважаеми родители, 

Уведомявам Ви, че на основание чл.24 от ЗАКОНА за предучилищното и училищно 
образование / Указ №184 / считано от 01.08.2016 година, 

Обединено детско заведение №29 "Слънце" се преименува в Детска градина №29 
"Слънце". 

  

	


