
Вх.№........от дата ...........202...г.            Одобрил: 

                                                                                                          Директор:  

                 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Долуподписаната/ият/......................................................................................... 

 Родител/настойник/  

на детето............................................................................................................ 

от ................................................група. 

              ДЕКЛАРИРАМ, че във връзка с Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги ,предоставяни от  
приета с решение на Об. с. № 2452-2(44)/05,06.03.2003 г., доп. с Решение № 
1075-4 по Протокол № 26 от 31.01.2018 г., изм. с Решение № 122/25.01.2018 
г., постановено по адм. дело № 2983/2017 г. по описа на Административен 
съд – Варна, IX-ти касационен състав, влязло в законна сила на 16.02.2018 г., 
изм. с Решение № 1294-4(32)/28.06.2018 г., Решение № 1295-
4(32)/28.06.2018 г., изм. с Решение № 1545-5(37)/30.01.2019 г., изм. с 
Решение № 1719 от 21.09.2018 г., постановено по адм. дело № 722/2018 г. по 
описа на Административен съд – Варна, седми касационен състав, 
потвърдено с Решение № 8799 от 11.06.2019 г. на ВАС по адм. д. № 
15152/2018 г., доп. с Решение № 1718-3(41)/27.06.2019 г., изм. и доп. с 
Решение № 1741-7(41)/27.06.2019 г. от Закона за местните данъци и такси, 
желая да ползвам преференции по същата  . 

По чл.35/1/ -НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА  за: 

1/Деца с родители с над 70% трайно намалена работоспособност  с решение 

на ТЕЛК/НЕЛК/копие от акта за раждане + копие на документ от ЛКК - за 

случаите по чл. 35, т.1;/, 

 2/Пълни сираци- деца на неизвестни родители - /   копие от акта за раждане 

- за случаите по чл. 35, т.2;/ 



3/ Деца на загинали при производствени аварии, и при изпълнение на 
служебен дълг/копие от акт за раждане + копие от акт за смърт - за случаите 
по чл. 35, т.3;/ 
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, бр. 36 от 14.05.2010 г., които са настанени в детски ясли, детски градини, 

детски градини с яслени групи, детски градини със специални групи, считано 

от 01.01.2018 г./ копие от експертно решение на РЕЛКК - за случаите по чл. 

35, т.4.+копие от акт за раждане/ 

5/. Деца на многодетни родители- 50% намаление за първото дете, 75% за 

второто дете от гласуваната от общинския 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 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Варна.-/  копия от актовете за раждане на 

всички деца - за случаите по чл. 35, т.5./ 

По чл. 36/1/ ТАКСАТА СЕ ЗАПЛАЩА С 50% НАМАЛЕНИЕ ЗА: 

1. Деца - сираци, или деца с един родител-/ копие от акт за раждане и акт за 

смърт на единия (двамата) родители - в случаите по чл. 36, т.1;/ 

2. Деца на който единият от родителите е редовен студент или докторант / 

служебна бележка от ВУЗ+ копие от акт за раждане в случаите по чл. 36, т.2;/ 

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 сто с 

намаление/служебна бележка от друга детска градина (ясла) - в случаите по 

чл. 36, т.3./ 

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

настанено за отглеждане в приемно семейство съгл. чл. 26 от Закона за 

закрила на детето/ копие от заповедта на директора на Дирекция "Социално 



подпомагане" и копие от договора сключен с приемното семейство - в 

случаите по чл. 36, т. 4./ 

ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ДЕКЛАРИРАНОТО , ПРИЛАГАМ СЪОТВЕТНИЯ 

ДОКУМЕНТ ПО НАРЕДБАТА. 

УВЕДОМЕН СЪМ , че заявлението за ползване на частично или пълно 

освобождаване от такса и приложените документи се подават за  всяка 

учебна година за която се отнасят, както и при промяна на обстоятелствата.  

Заплащането на намаленият размер започва от началото на месеца, следващ 

месеца на подаването на декларацията . 

Декларацията и необходимите документи ще представя за разглеждане и 

одобрение до 25 число на  предходния месец. 

 

 Дата:..........................20...г                                                Декларатор : 

 


