
                                                                          

 

Вх.№: ……......../ ………...2021г.  

          

 Освобождаването от на таксата  

влиза в сила, считано от ………………………………. 

                           Утвърдил: ……………….. 

                         /Анула Рашкова- Директор/ 

                   

           ДО ДИРЕКТОРА 

         НА ДГ №34 „ЛЯСТОВИЧКА” 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

за освобождаване от такса за ДГ за дете от задължителното предучилищно 

образование по чл. 34а, т.11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Варна   

 

От ...........................................................................................................ЕГН: ………..…………….. 

Лична карта №………………………. издадена на ……………………., от МВР гр. ……………… 

Настоящ адрес: гр. (с.) ………..…, ж. к./бул./ул. ……………………………………………………. 

бл. ……….., вх. ………., ет. ……….., ап. …………, тел: ……………………….……. 

Гражданство: ………………………….. 

Осигурен ………………………………………………………... ДА/НЕ 

Пенсионер ………………………………………………………. ДА/НЕ 

Самоосигуряващ се …………………………………………….. ДА/НЕ 

Семейство на роднини, близки или приемно семейство,в което е настанено детето по реда на 

чл. 26 от Законаза закрила на детето........................................................................ ДА/НЕ 

     Госпожо Директор, 

 Моля, детето ми …………………………………………………………………………… от 

………………………..……. група да бъде освободено от такса за ДГ по чл. 34а, ал.1, т. 11 от 

НОАМТЦУТОВ. 

„ Чл.34а /1/ Не се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в задължителното 

предучилищно образование, осъществявано от детските градини за: 

11. Деца на родители, които имат брутен средномесечен доход на член от семейството 

за предходните шест календарни месеца равен или по-нисък от линията на бедност, 

определена с Постановление на Министерски съвет.” 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Семейно положение: …………………………………………… 

2. Съпруг/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на 

един настоящ адрес: 

Име, презиме, фамилия…...……..……………………………………….……..,  

ЕГН/ЛНЧ ..….……………….,  Лична карта №………………………. издадена на 

……………………., от МВР гр. ……………… 

Настоящ адрес: гр. (с.) ………..…, ж. к./бул./ул. ……………………………………………. 

бл. ……….., вх. ………., ет. ……….., ап. …………, тел: ……………………….……. 

Гражданство: ………………………….. 

Осигурен ………………………………………………………... ДА/НЕ 

Пенсионер ………………………………………………………. ДА/НЕ 

Самоосигуряващ се …………………………………………….. ДА/НЕ 

Семейство на роднини, близки или приемно семейство,в което е настанено детето по реда на  

чл. 26 от Закона за закрила на детето........................................................................ ДА/НЕ 

3. Деца, отглеждани в семейството (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, 

настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето): 

№ Име, презиме, фамилия ЕГН/ЛНЧ 
Учебна заетост 

(ДА/НЕ) 

1. 
   

2. 
   

3. 
   



4. Имам/нямам дете/деца, което е/които са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда 

на чл. 26 от Закона за закрила на детето; 

5. Детето/децата ми …………………………………………………………………………….. 

е/са завършило/и средно образование преди навършване на 18-годишна възраст; 

6. Имам/нямам влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите 

№…...........…../…..................... издадено от…………………………..................... 

7. Семейството и детето/децата ми живеем постоянно в страната – ДА/НЕ;  

8. Общият размер на брутния доход на семейството ми за предходните шест месеца, считано 

от месец……………20…. година до месец…………..20….. година е в размер на 

……………………лв. 

(………………………………………………………………………………………………………...). 
       словом 

Средномесечен доход на член от семейството ми е …………………лв. 

(………………………………………………………………………………………………………...)                                                         
       словом 

в това число доходи от :                                                                                                        в лева 

І. 
Брутни доходи на семейството, облагаеми по Закона за данъците 

върху доходите на физическите лица 

 

ІІ. 
Пенсии, без добавката за чужда помощ на хората с трайно намалена 

работоспособност/вид и степен на увреждане над 90% по чл. 103 от КСО 

 

ІІІ. 

Обезщетения: 

1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване  

2. обезщетения за майчинство 
 

3. обезщетения за безработица 
 

ІV. 

Помощи (с изключение на помощите и средствата, получени по Закона за 

семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и по 

Закона за хората с увреждания) 
 

V. 
Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се до завършване на 

средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)  

9. Известно ми е, че заявление-декларация за освобождаване от такса за ДГ за дете от 

задължителното предучилищно образование по чл. 34а, т.11 от Наредба за 

определяне на местните такси на територията на Община Варна, се подава на всеки 

6 месеца; 

 

 Прилагам следните документи: 

1 
Оригинал и копие от акт/актове за раждане на детето/децата ми  

2 

Удостоверение за брутни месечни доходи на член от семейството за 

последните шест календарни месеца, предхождащи месеца на подаване на 

декларация    

 

3  

 

4  

 

5  

 

     Задължавам се при промяна на обстоятелствата да Ви уведомя. 

     Известно ми е, че за неверни данни, посочени в заявлението - декларацията нося 

наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

      Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от ДГ №34„Лястовичка“ и 

може да бъдат предоставени на трети лица единствено по повод освобождаването от такса на 

детето ми на основание чл. 34а от Наредба за определяне на местните такси на територията на 

Община Варна. 

Дата:                                                                                    Декларатор: ………………… 

           /                                                       / 
                 име и фамилия 

 

Заверил:………………..                   Проверил: …………………… 

 /С. Димитрова - ЗАС/                                              /Ж. Димитрова - Гл. счетоводител/ 


