
 

          

 

 

 

  

 

 

 

      

                                      Заявление за отсъствие по уважителни причини(семейни и/или / 250/100000) 

                                                                                                                                

                                                                                                              До Директора на ДГ№116“Мусала“ 

 

Заявление от ................................................................................................................................................................,  

 

Родител на ................................................................................................................................................................... 

 

   Госпожо Директор, Уведомявам Ви, че детето ми ............................................................................................  

 

от група...................................................... ще отсъства от детска градина по уважителни причини за времето  

 

от........................................................ до................................................................... 

    Уведомен/а съм че: 

    - за времето от 15.09 до 31.05, отсъствията на деца от Трета и Четвърта група, по семейни причини, се допускат 

за не повече от 10 дни!     Допълнителни отсъствия, се извиняват само при наличие на регистрирана 14-дневна 

заболеваемост над 250 на 100 000 души и след писмено уведомяване на директора. Извиняват се и за времето на 

ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на 

образованието и науката, както и в случаите, когато присъственият образователен процес е временно преустановен 

по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.  

 -  на основание Чл.7, ал.11 т.2 и ал.12 от Закона за семейни помощи за деца, при повече от три неизвинени 

отсъствия за месеца, детските надбавки за деца от Трета и Четвърта група се спират за една година! 

- за децата от яслена, първа и втора група, до края на обявена епидемична обстановка, отсъствията ще се извиняват, 

само при предварително подадено заявление, не по-късно от 9,00ч. за деня, за който се отнася!  

    

Дата:...........................                                                          Подпис:.............................. 

 

                                     Заявление за отсъствие по уважителни причини(семейни и/или / 250/100000) 

                                                                                                                                

                                                                                                              До Директора на ДГ№116“Мусала“ 

 

Заявление от ................................................................................................................................................................,  

 

Родител на ................................................................................................................................................................... 

 

   Госпожо Директор, Уведомявам Ви, че детето ми ............................................................................................  

 

от група...................................................... ще отсъства от детска градина по уважителни причини за времето  

 

от........................................................ до................................................................... 

    Уведомен/а съм че: 

    - за времето от 15.09 до 31.05, отсъствията на деца от Трета и Четвърта група, по семейни причини, се допускат 

за не повече от 10 дни!     Допълнителни отсъствия, се извиняват само при наличие на регистрирана 14-дневна 

заболеваемост над 250 на 100 000 души и след писмено уведомяване на директора. Извиняват се и за времето на 

ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на 

образованието и науката, както и в случаите, когато присъственият образователен процес е временно преустановен 

по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.  

 -  на основание Чл.7, ал.11 т.2 и ал.12 от Закона за семейни помощи за деца, при повече от три неизвинени 

отсъствия за месеца, детските надбавки за деца от Трета и Четвърта група се спират за една година! 

- за децата от яслена, първа и втора група, до края на обявена епидемична обстановка, отсъствията ще се извиняват, 

само при предварително подадено заявление, не по-късно от 9,00ч. за деня, за който се отнася!  

    

Дата:...........................                                                          Подпис:.............................. 

 


