
Детска градина, ………….,   № на дело: …………………………… 
………………….,              Гр. ………………….:   
публичноправна организация с нестопанска цел  Доставено на ръка: …………… 
 

РЕШЕНИЕ 
 
Детска градина, ..............................., публичноправна организация с нестопанска цел, като 
предметно и местно компетентния административен орган, представлявана от директорка, 
реши съгласно разпоредбите на чл. 34, чл. 165, ал. 2, буква б) на Закон № 561/2004 Държавен 
вестник, за предучилищно, основно, средно, висше професионално и друго образование (Закон 
за училищата) и в съответствие със Закон № 500/2004 Държавен вестник, Административен 
кодекс, както следва: 
 
Участник на производството  / дете /: 
Име и фамилия: ..................................................................................................................... 

Законен представител на детето:…………………………………………………………… 

Дата на раждане на детето: ................................................. 

Постоянно местожителство: .................................................................................................... 

Пощенски адрес:……………………………………………………………………… 

се приема от ……………... за предучилищно образование в Детска градина,   
………………………., публичноправна организация с нестопанска цел. Всички деца /с 
изключение на децата със задължително предучилищно обучение/ се приемат за пробен период 
от три месеца. Ако се прояви, че детето не е в състояние в този изпитателен срок да се 
адаптира от умствена или физическа гледна точка към условията на училището и да отговаря 
на изискванията на училището, които възлага ДГ на детето, директорката на училището, след 
споразумение с родителите, ще пристъпи към приключване на предучилищното образование. 
Мотивировка: 
За учебната година …………..  били подадени ……. заявки за прием на дете в предучилищно 
образование. Поради капацитетни причини на ДГ са били приети според публикуваните 
критерии …… деца.  
Инструкция: 
Срещу това решение е допустима жалба подадена в срок от 15 дни от датата на връчването му. 
Жалбата се подава до директорката на Детска градина, ........................, публичноправна 
организация с нестопанска цел, и се произнася по нея Областна администрация на ..................... 
.област. 
Отказвам се от правото на обжалване: ................................................................................................ 

Подпис на законния представител на детето:  ....................................................... на: …………….. 

Решението влезе в сила на …………….. № на дело: .......................................... 

Решението е било връчено на:  ……………….. 

Подпис на законния представител на детето: …………………………………………………….. 

 

 

директорка на ДГ 


