
 

 

До Директора на ДГ „Дъга”                                                                                                                                                                                                                                                                  

Пловдив 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният: баща/настойник/осиновител.............. 

живущ в......................................... 
майка/настойник/осиновител............................................. 

живуща ......................................... 

 

След запознаване със Заповед № 18ОА524/20.03.2018г. на Кмета на Община Пловдив, относно 

изменение  на Наредбата определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на 

територията на Община Пловдив, 

в изпълнение на Решение на ОС-Пловдив №8, взето с протокол №1 от 23.01.2018г.и Решение 

№41,взето с протокол №3 от 15.02.2018г. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Желая да ползвам преференции по чл.23а и чл.24 ал.1,2 3 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, считано от 

.................., а именно: 

 

А.синът/дъщеря ....................................................................................................................................... да не 

заплаща такса по чл.23 ал.1 и ал.2 от Наредбата поради това, че попада в категорията на: 

- деца на родители, единият или двамата от които са загубили 71 и над 71 на сто от работоспособността 

си; 

- деца, пълни сираци, деца на неизвестни родители, деца на загинали при производствени аварии и 

природни бедствия, деца на загинали в изпълнение на служебния си дълг; 

- деца с  хронични заболявания,  физически и сензорни увреждания, удостоверени  с експертно 
решение на ТЕЛК, ДЕЛК ИЛИ НЕЛК, когато посещават масово или специализирано детско заведение; 

- третото и следващите деца на многодетни родители, отглеждани в едно семейство. В случаите, в 

които, макар и навършило пълнолетие, 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  

Наредбата; 

- деца, спрямо които е предприета мярка за закрила по чл.4 ал.1 т.5 и т.6 от Закона за закрила на детето-

предоставяне на социални услуги- резидентен тип и настаняване в специализирана институция. 

Б. синът/дъщеря ми............................................................................................да заплаща размерът на 

пропорционалната част от размера на таксата по чл.23 ал.1 т.1 и размерът на таксата по чл.23 

ал.1 т.2  на Наредбата с  50 на сто намаление поради това, че попада в категорията на: 

- деца на родители, един или двамата от които са студенти в редовна форма на обучение, 

специализанти или докторант/и; 
- деца с един родител – дете с починал родител или родител с отнети родителски права, дете с 

неизвестен баща, дете със самотна майка – осиновителка или дете със самотен баща – осиновител; 

- деца, настанени в приемни семейства; 

-деца , настанени в приемни семейства; 

-деца, ползващи социална услуга в Звено „Майка и бебе“ 

 

 

 

В. Поради това, че и двете ми деца са приети в едно/различни детски заведения, месечната им 

такса да се заплаща, както следва: 

- за първото ми дете, 3-4 годишно.....................................................................................-сумарна такса, 
формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна 

такса  по чл.23 от Наредбата; 

-за първото ми дете, 5-6 годишно…………………………………………………………..-50% от 

размера на дължимата месечна такса; 

 



- за второто ми дете, 3-4 годишно......................................................................................-сумарна такса, 

формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна 

такса по чл.23 от Наредбата; 

--за второто ми дете, 5-6 годишно…………………………………………………………..-50% от 

размера на дължимата месечна такса 

 

Г. Поради това, че и трите ми деца са приети в едно/различни детски заведения, месечната им 

такса да се заплаща, както следва: 

- за първото дете, , 3-4 годишно – ......................................................................................-сумарна такса, 

формирана  от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна 

такса; 

- за първото дете,  5-6 годишно – ..........................................................................................-50% от размера 

на дължимата месечна такса; 

 

- за второто дете, 3-4 годишно -........................................................................................-сумарна такса,  

формирана сумарно от постоянната част и 25% от размера на пропорционалната част на дължимата 

месечна такса, 

- за второто дете,  5-6 годишно – ..........................................................................................-50% от размера 

на дължимата месечна такса; 
 

- за трето и следващи деца – не се заплаща такса./постоянна част и пропорционална част/ 

 

2. Известно ми е, че ако са налице две или повече основания за преференция при заплащане на 

месечната такса, се прилага само едно от тях, посочено от мен. 

3. Известно ми е, че обстоятелствата по т. 1 А, както и за ползване на преференции по т.1 Б,В,Г на 

настоящата декларация, трябва да удостоверя с приложени документи до директора на детското 

заведение. 

4. Известно ми е, че при промяна на условията и предпоставките за ползване на преференции по 

чл.23а и чл.24 ал.1,2,3 се задължавам да декларирам промените в 7-дневен срок от настъпването им. 

5. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в декларацията, нося отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс. 

 

Прилагам следните документи: 

1. Копие от удостоверение за раждане на детето/децата 

2. Копие от експертно решение на  ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК 

3. Удостоверение за семейно положение 

4. Декларация, че децата са отглеждани в едно и също семейство 

5. Служебна бележка, когато второ/трето дете посещава друга градина 

6. Удостоверение от учебно заведение, когато навършилите 18 години деца, отглеждани в 

семейството, продължават да учат 

7. Служебна бележка от ВУЗ, която съдържа изх.№, мокър печат и упомената редовна форма на 

обучение,докторант,специализант 
8. ......................... 

 

Дата:                                                                                                                        Декларатор/и:1..............................                                              

2…………………………….. 

  

 


