
ДО 

ДИРЕКТОРА  

НА ДГ № 29 „ЗВЪНЧЕ” 

ОБЩИНА ВАРНА 

 

 

 

Bx. № АТС08-.......................................... 
 

Гл. счетоводител: ...................... 

Разрешавам  освобождаване:  
 

                            Директор: ........................... 

 
   

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за освобождаване от такса за ДГ за дете от задължителното предучилищно образование  

по чл. 34а, т.1-9  

от Наредба за определяне на местните такси на територията на Община Варна 

 
 

От........................................................................................................................................................... 

Е Г Н ......................................................................................................................................................

Адрес...................................................................................................................................................... 

 

 

        ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,  

 

       Моля, да ползвам освобождаване от такса за ДГ на детето/децата/: 

 1 . .............................................................................................................................. група ................. 

 2. ............................................................................................................................... група ................. 

 3 ................................................................................................................................ група ................. 

на основание следната преференция от чл. 34 а, ал.1 т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  ( посочва се 

точката): 

1.............................................................................................................................................................. 

2.............................................................................................................................................................. 

Прилагам следните документи : 

1. копие на документ от ТЕЛК/НЕЛК - за случаите по чл. 34а, ал. 1, т.1 

2. копие от акт за раждане - за случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 2;  

3. копие от акта за смърт - за случаите по чл. 34а, ал. 1, т. З; 

4. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за случаите по чл.34а, ал. 1, т. 4; 

5. копия от актовете за раждане на всички деца - за случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 5. 

6. копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) родители - в случаите по чл. 

34а, ал. 1, т. 6 и т. 7; 

7. служебна бележка от ВУЗ в случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 8; 

8. копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане” и копие от 

договора, сключен с приемното семейство - в случаите по чл. 34а, ал. 1, т. 9; 

     Задължавам се при промяна на обстоятелствата да Ви уведомя своевременно.  

     Известно ми е, че за неверни данни, посочени в декларацията нося наказателна 

отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

      Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от ДГ №29 „Звънче“ и 

може да бъдат предоставени на трети лица единствено по повод освобождаването 

от такса на детето ми на основание чл. 34а от Наредба за определяне на местните 

такси на територията на Община Варна. 

 

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

                                                                      (                                ) 

                                                                                                                                 

 


