
   ДЕТСКА ГРАДИНА № 34 „Лястовичка” / с яслена група / 

      гр. Варна, ж.к. „Възраждане”І, до бл.3 

  Телефон : 052 500 – 343, e-mail: dg34_liastovichka@abv.bg 

 

                                                                                  

 

 

Вх.№: ……......../ ………...2021г.  

           

 

 Освобождаването/ намалението на таксата  

съгл. чл…………….от НОАМТЦУТОВ-……....... 

влиза в сила, считано от мес.………………20….г. 

 

                           Утвърдил: ……………….. 

                         /Анула Рашкова- Директор/ 

         

 

         ДО ДИРЕКТОРА 

         НА ДГ №34 „ЛЯСТОВИЧКА” 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

за освобождаване/ намаляване на такса за ДГ за дете от яслена, първа и втора група 

 съгласно чл. 35 и чл.36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Варна   

 

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

             Адрес:............................................................................................................................... 

 

        Госпожо Директор,  

 

       Моля,  детето ми ...............................................................................................................         

от  група ...............................да ползва следната преференция : 

o освобождаване от такса – 100% на основание :  ………………………………. 

o намаляване на таксата с 50% на основание : …………………………………… 

o намаляване на таксата с 75% на основание : …………………………………… 

 

1. Чл.35 Не се заплаща такса за деца от яслена до втора възрастова група вкл.: 

o 1.Децата, на които поне един от родителите е с над 70% намалена работоспособност с 

решение на ТЕЛК/НЕЛК; 

o Децата на неизвестни родители; 

o 3.Децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на 

загинали в изпълнение на служебен дълг; 

o 4.Децата със заболявания и увреждания по решение на ТЕЛК/НЕЛК, съгласно 

Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС №87 от 05.05.2010 г. ДВ бл.36 

от 14.05.2010 г, които са настанени в детски ясли, детски градини с яслени групи, 

детски градини със специални групи, считано от 01.01.2018 г. 

o 5.Третото и следващо дете на многодетни родители. Последните заплащат такса за 

първото дете в половин размер, а за второто – в четвърт размер от гласуваната от  

общински съвет. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие /чл.2 от Закона 

за лицата на семейството/, лицето продължава своето средно образование, поради 

което  няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за 

„дете” по смисъла на Наредба за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Варна. 

 

 

mailto:dg34_liastovichka@abv.bg


 

3. Чл.36 Таксата се заплаща с 50 на 100 намаление за деца от яслена до втора група 

вкл.: 

o 1. Деца –сираци или деца с един родител. 

o 2. Деца –чийто родители са редовни студенти. 

o 3.Когато две деца в едно семейство са приети в една или в различни детски ясли 

/градини/, таксата за второто дете се заплаща с 50 на 100 намаление. 

o 4.Дете, настанено в семейство на роднини и близки, както и за дете, настанено за 

отглеждане в приемно семейство съгл. Чл.26, от Закона за закрила на детето. 

 

     Задължавам се при промяна на обстоятелствата да Ви уведомя в срок до 7 дни от 

настъпване на промяната.  

 

     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 намаляването 

/освобождаването от такса на детето ми на основание чл. 35/чл.36 от Наредба за определяне 

на местните такси на територията на Община Варна. 

 

 Прилагам следните документи: 

1 
Копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК -дете 

за случаите по чл.35, т.1 

  

2 
Копие от акт за раждане 

за случаите по чл. 35, т.2 

  

3 
Копие от акта за смърт  

за случаите по чл. 35, т.3; 

  

4 
Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - родител 

за случаите по чл. 35, т.4. 

  

5 
Копия от актовете за раждане на всички деца  

за случаите чл. 35, т.5. 

  

6 
Копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) родители  

за случаите по чл. 36, т.1. 

  

7 
 Служебна бележка от ВУЗ  

за случаите по чл. 36, т.2. 

  

8 
Служебна бележка от друга детска градина (ясла)  

за случаите по чл. 36, т.3. 

  

9 
Копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално 

подпомагане“ и копие от договора, сключен с приемното семейство  

за случаите по чл. 36, т. 4. 

  
 

 

Дата:                                                                                    Декларатор................. 

                   / …………………………………  / 
                 име и фамилия 

 

 

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

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


