ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ” И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО"
ЗАЯВЛЕНИЕ
от:
Майка:..............................................................................................................................
Баща:.................................................................................................................................
Настойник:.......................................................................................................................
Адрес по местоживеене:.................................................................................................
..........................................................................................................................................
Телефони: по месторабота:..................................GSM:...............................................;
email:..................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Заявявам/ме желанието си/ни, детето ми/ни: .............................................................
ЕГН:........................... да бъде прието в детска градина към МО................................
град:..................................................................................................................................
Декларирам/ме наличието на следните обстоятелства, съобразно критериите
за прием в държавна детска градина към МО: (вярното отбележете със знак X)
№
критерии
да не
1
 самотен родител/настойник съм на дете на загинал
военнослужещ при или по повод изпълнение на служебния си
дълг;
 съм родител/настойник - военноинвалид
2
 сме многодетно семейство на военнослужещи;
 сме военнослужещи/цивилни служители с деца-близнаци
3
 детето ми/ни е със специални образователни потребности
и/или с хронични заболявания:
- с решение на ТЕЛК;
- с решение на ЛКК
4
 Един от нас е военнослужещ;
 Двамата сме военнослужещи
5 детето ми/ни има брат или сестра, посещаващо същата детска
градина
към
момента
на
приема
(име
на
детето).............................................................................
6
 един от нас е цивилен служител от МО, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната или Българската
армия;
 двамата сме цивилни служители от МО, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната или Българската
армия

7

военноинвалиди или военнопострадали сме

8

родител съм, който поради вдовство, развод, баща неизвестен или
поради отнети родителски права сам се грижа за отглеждането на
непълнолетното си дете
9 живея/живеем в общежитие на Министерството на отбраната, в
чиято прилежаща територия се намира детската градина
10 единият от нас е военнослужещ от МО, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната или Българската армия, а
другият е цивилен служител
ПРИЛАГАМ/МЕ:
1. Актуална служебна бележка, удостоверяваща месторабота и заемана
длъжност/военно звание на родителя /настойника/ - за военнослужещи и
цивилни служители;
2. Копие от акт за раждане на детето;
3. Копие от следните документи, ако са приложими: актовете за раждане на
децата при многодетните семейства; близнаци; заповед за настанените
семейства в общежития на МО, в чиято прилежаща територия е построена
детската градина; експертно решение на ТЕЛК или ЛКК на детето;
бракоразводно решение и присъдени родителски права; смъртен акт,
удостоверяващ правото по чл. 16 , ал. 1, т. 1, удостоверяващ документ за
военнопострадал или военноинвалид. /вярното се подчертава/
1........................................................
Дата:..........................

2........................................................
(подписи – име и фамилия)

