
Necessary Documents for Enrollment 
Необходими документи при постъпване 

 
 
 
 

1. Application Form 
       Молба за постъпване  

 
2. Contract- received  at the school after completing Steps  1-5 of Admission Procedures 

Договор за обучение – получава се на място след изпълнение на стъпки 1-5 от Процес на   кандидатстване 
 

3. Child’s Profile 
       Профил на детето (download/изтегли) 

 
4. Birth Certificate Copy – ONLY to compare data and then returned to parents 

Копие от акта за раждане на детето – САМО за сравнянване на данните и след това се връща на родителите 
5. Personal Health Card filled in by the Child’s physician (if the child is a foreigner,  a translation into Bulgarian is required) 

Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар  
 

6. A thread worm and a sticky tape test result (Test completed not earlier than 15 days prior to enrollment. If the child is a 
foreigner, a translation into Bulgarian is required)  
Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити 
(извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в Детска къща Монтесори) 

 
7.  Blood and urine test (completed not later than a week prior to enrollment) 

Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в Детска къща 
Монтесори 

 
8. A note from the Child’s physician stating the Child is in good health (requested for the first day at school) 

Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни 
преди постъпване на детето в Детска къща Монтесори 
 

9. For children under the age of 3 salmonellosis and dysentery test result plus a Wasserman of one of the parents is needed. 
За деца под 3 години се представя еднократно бактериологично изследване за дезинтерия и салмонелоза и 
Васерман на един от родителите 
 

10. Pictures and video agreement  
        Съгласие снимки и видео наблюдение  

 
11.  Notification Personal Data 
        Уведомление за използване на лични данни. 
 
12. Field Trip Permission Form (Only for children in primary groups) 
        Разрешително за екскурзии извън ДКМ 
 
13. Volunteer Form for Parents 

Формуляр за доброволна помощ за родители 
 

14. Written Statement Breakfast 
Декларация за закуска 
 

15. Additional Services Form 
Формуляр допълнителни услуги 
 

 
 
 


