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Уважаеми родители,  

  

Във връзка със промени в нормативната уредба Ви уведомявам следното:   

1. От 1 април 2022 г. извънредната епидемична опбстановка отпада, от което следва: 

1.1 Децата могат да отсъстват по медицински причини 

1.2 Децата могат да отсъстват по семейни причини:   

▪ 30 дни за децата от ясла, първа и втора групи  

▪ 10 дни за децата от третите и четвъртите групи.   

1.3 За периода на ваканциите според закона отсъствията на децата от 

подготвителните групи са допустими и се извиняват служебно.  

2. С изменение в Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван в ДВ бр. 17/2022 

г. се прави промяна в Закона за местните данъци и такси, което води до отпадане на таксата 

от 60 лв. за детска градина: 

2.1 Таксите се събират за предходния месец, което значи, че таксата за месец март се дължи 

и събира от 1 до 15 април 2022 г. 

2.2 През месец Май не се събират вече такси.   

3. Медицинския филтър сутрин остава и деца със симптоматика ще бъдат връщани.  

4. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни се представя еднократен 

отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече 

от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 

2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 

2006 г.).    

5. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска 

бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен  – ако това изискване бъде 

променено, ще ви информираме своевременно.    

6. Отпадането на таксите да не се счита за причина отсъствията да не бъдат извинявани. Имайте 

предвид, че при подаване на заявления към агенция социално подпомагане /АСП/ за каквато 

и да е помощ, се проверява присъствията на децата и тези проверки се правят автоматично 

в националнаната електронна информационна система за предучилищното и училищно 

образование. В модул дневници се подава ежедневна информация за присъствие и отсъствие 

на децата, както и причината за него.  

 

Директор: Е. Димитрова 

mailto:info@dg61slatina.com
https://dg61slatina.com/

