
                   Детска градина № 84“Детелина“, район „Овча купел“ 

 
                                                 Д Е  К Л А Р А Ц И Я  

 
Долуподписаният /та …………………………………………………………………………………... 

Живущ : ………………………………………………………………………………………………. 

Родител на …………………………………………………………………………………………….. 

                                        / трите имена на детето, настанено в детската градина/ 

От група /……………/ декларирам , че семейството ми е …………….. членно. 

   1. Дете ……………………………………………………………….Родено………………………. 

Майка …………………………………………………………………………………………………. 

Баща ………………………………………………………………………………………………….. 

   2. Дете ……………………………………………………………….. Родено на ……………….. 

Майка ………………………………………………………………… ……………………………. 

Баща ……………………………………………………………………………………………………… 

   3. Дете ………………………………………………………………… Родено на ……………. 

Майка ………………………………………………………………………………………………………… 

Баща …………………………………………………………………………………………………. 

   4. Дете ………………………………………………………………….. Родено на …………… 

Майка …………………………………………………………………………………………………… 

Баща …………………………………………………………………………………………………………… 

 

I. Ползвам предимство чл. 39/1/ от Наредба за определяне и администриране на местните данъци и такси 

на територията на СО, в сила от 01.01-2007г. и не се заплаща такса , а именно: 
1.а/ деца пълни сираци; 

1.б/деца ,чиито родител/и са със 71 н асто  и с над 71% трайно намалена работоспособност 

1.в/деца на родители загинали при производствени аварии природни бедствия или при изпълнение на 

служебния си дълг; 

 

2.Деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация 

 

Експертно решение №                   от                изд. на                          валидно до                    ……………%  

 

3. Трето и следващи деца на многодетни родители. 

 

II. Ползвам предимство па чл.41/1/от Наредбата и се заплаща 50% намаление от таксата а именно: 
1. Деца с един родител; 

2. Деца, единият от родителите на които е учащ, редовен студент или редовен докторант. 

3. за деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на сто намаление за първото  и със 75 на сто за 

второто дете. 

4. Когато две деца от едно семейство са приети  в едно или в различни детски заведения, таксата за второ 

дете се заплаща с 50 на сто намаление 

 

 

   Забележка :За ползваните предимства се представят необходимите документи за сверка с данните от 

декларацията . 
 Декларацията се подновява в началото на всяка година и при промяна на обстоятелствата , осигуряващи 

предимство. 

 

       Декларирам , че доброволно и информирано давам изричното си съгласие ДГ 

№84“Детелина“- гр. София да обработва  личните ми данни чрез автоматизирани системи 

и/или на хартия с цел намаляване на таксата за детска градина . 

        Известно мие, че за подадена невярна информация нося наказателна отговорност по 

чл. 311 и чл.313 от Наказателния кодекс. 
 

Гр. София ………………20…….г.                                        Декларатор/подпис/;………………………. 
 

 


