До Директора на ДГ ”Дъга“
гр Пловдив

ДЕКЛАРАЦИЯ
От..........................................................................................................................................
/трите имена на родителя/

Адрес...............................................................................................тел:....................................
Родител на ...........................................................................................от група....................
/трите имена на детето/

Желая да ползвам услугата заплащане на такса за ползване на детска градина по
банков път. В тази връзка желая да ми бъде предоставена банковата сметка на ДГ
„Дъга”, която ще ползвам единствено с това предназначение и няма да я предоставям
на други лица.
Заявявам да спазя следните условия:
• Задължавам се да заплатя дължимата такса до 10-то число на месеца, следващ
месеца на посещението на детето ми в ДГ „Дъга“;
• След 10-то число на тези суми се начислява лихва, за която ще се информирам
към деня на плащане. В противен случай неплатената лихва остава недобор и
ще заплатя през следващия месец в актуализиран размер, за който отново ще се
информирам от домакина.
• В „основание за заплащане“ задължително се вписват:“ заплащане такса
за м……..202...г. на …………………......................................................
/трите имена на детето, групата ,ДГ „Дъга“/
• При наличие на лихва за месеца, тя се превежда с отделен превод, като в
„основание за заплащане“ се вписва: заплащане лихва за м………..202..г.
на………………………….........................................
/трите имена на детето, групата, ДГ „Дъга“/
Дата:..........

Декларатор:....................
/подпис/

ДЕТСКА ГРАДИНА“ ДЪГА”-ПЛОВДИВ,РАЙОН”СЕВЕРЕН
Пловдив,ул. „Филипово” 34, тел (032)953831
БАНКОВА СМЕТКА НА ДГ „ДЪГА“:
НЕОБХОДИМИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА:

➢ Родителите , желаещите да заплатят такса по банков път, следва
да направят това до 10-то число, тъй като дължимите такси са в
посочения размер до тази дата;
➢ След 10-то число на тези суми се начислява лихва, за която
родителите трябва да се информират към деня на плащане. В
противен случай неплатената лихва остава недобор и се
заплаща през следващия месец в актуализиран размер, за който
отново се информират от домакина;
➢ В
„основание за заплащане“
задължително се вписват:“
заплащане
такса
за
м……..2020…г.
на…………………………………………………………
/ трите имена на детето, групата ,ДГ „Дъга“/
➢ При наличие на лихва за месеца, тя се превежда с отделен
превод, като в „основание за заплащане“ се вписва: заплащане
лихва
за
м………..202…г.
на………………………………………………………………..
/трите имена на детето, групата, ДГ „Дъга“/

