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Вх. №........................................ 

 
ДО ДИРЕКТОРА  

НА ДГ “МАЛКИЯТ ПРИНЦ“ 

ГР. ПЛОВДИВ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

от 

 
....................................................................................................................................................... 

 

Адрес:...............................................................................,тел.:............ ...................................... 

и 

....................................................................................................................................................... 

 

Адрес:..............................................................................,тел:.................................................... 

 

За детето .........................................................................................................................................................от..........група  

 

Д Е К Л А Р И Р А М (Е): 
 

 Ползването на преференции при заплащане на такси за ползване на детски ясли,  детски градини и обединени детски 

заведения, във връзка с чл.23, 23а, 23б, 24, 24а, 24б, 26 и 26а от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, приета с решение 

№ 80, взето с протокол № 6 от 04.03.2003г., последно изменена и допълнена с Решение № 5, взето с протокол № 1 от 

26.01.2021 на Общински съвет - Пловдив, в сила от 01.02.2021 г. както следва: 

 

І. Да не заплащаме изцяло месечна такса (постоянна и пропорционална част) за: 

              а) Деца на родители, единият или двамата от които са загубили 71 и над 71 на сто от работоспособността си; 

              б) Деца пълни сираци, деца на неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и природни 

бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебния си дълг; 

в) Децата с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, удостоверени с експертно решение на 

ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК, когато посещават масово или специализирано детско заведение; 

г) 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; 

д) 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. 

 

ІІ. Да заплащаме месечна такса за целодневни групи за 3- и 4–годишни деца, посочени в т. 2 на част І на Приложение 

№ 3 от Наредбата, формирана сумарно от:  

–  20 лева - постоянна част, независеща от посещаемостта на децата и преференциите по чл. 24 от Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив 

–  30 лева - пропорционална част, в зависимост от посещаемостта на децата при запазване на преференциите по чл. 24 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, 

намалена с  50 %  за: 

а) Деца на родители, един или двамата от които са студенти в редовна форма на обучение, специализанти или 

докторант/и; 

              б) 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; 

 в)  Деца, настанени в приемни семейства; 

 г)  Деца, ползващи  социална услуга в звено „Майка и бебе”. 

 

ІІІ. Да заплащаме такса при две деца от едно семейство, които са приети в едно или различни детски заведения, както 

следва: 

а) за първото дете, ако е: 

-  3 - 4 годишно - сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на 

дължимата месечна такса; 
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б) за второто дете, ако е: 

- 3 - 4-годишно - сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на 

дължимата месечна такса; 

ІV. Да заплащаме такса при три и повече деца от едно семейство, приети в едно или различни детски заведения, както 

следва: 

   а)   за първото дете, ако е: 

- 3 - 4-годишно - сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на 

дължимата месечна такса; 

б) за второто дете, ако е: 

- 3 - 4 годишно - сумарна такса, формирана от постоянната част и 25% от размера на пропорционалната част на 

дължимата месечна такса; 

в) за третото и следващи деца - не се заплаща такса по чл.23. 

 

V. Да не заплащаме такса за дейност по храненето за деца от подготвителни групи, които са на задължително 

предучилищно образование и отговарят на изискванията на чл.23а и чл.24 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив. 

 

VІ. Да не заплащаме пропорционалната част от таксата за времето, през което детето не е посещавало детска ясла, детска 

градина или обединено детско заведение.  

 

VІІ. Да не заплащаме постоянната част от таксата в случаите, когато: 

- в детската градина се извършват ремонтни дейности за период по-дълъг от 10 календарни дни в рамките на един месец, при 

което се препятства възможността на детето да посещава детското заведение; 

- в условия на извънредно положение в страната, бедствия или други извънредни обстоятелства за период по-дълъг от 10 

календарни дни в рамките на един месец, при което се препятства възможността на детето да посещава детското заведение. 

 В случаите, в които ремонтните дейности или  условия на извънредно положение в страната, бедствия или други извънредни 

обстоятелства са за период от 6 до 10 календарни дни вкл. в рамките на един месец, при което се препятства възможността 

на детето да посещава детското заведение, се заплаща половината от постоянната част от таксата по чл.23, ал.1, т.1.  

 

VІІ. Да не заплащаме такса /постоянна и пропорционална част/ в случаите, когато за целия календарен месец юли и/или 

август, детето няма да посещава детското заведение, за което сме подали писмено заявление до директора в срок, не по-

малък от 5 (пет) работни дни преди края на месеца, предшестващ месеца, през който/които детето ще отсъства. 

 

Указание: По отношение на дете, за което има наличие на две или повече основания за преференциално заплащане на 

месечната такса, се прилага само едното от тях, посочено от родителя (настойника). 

Моля, подчертайте избраната преференция. 

 

Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва в началото на месеца, следващ 

месеца на подаване на декларацията.  

 

Известно ни е, че таксата за предходния месец се внася от длъжностното лице на детското заведение в бюджетната 

сметка на Община Пловдив до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат, и при просрочване дължим лихви, 

съгласно действащите нормативни документи.  

 

Прилагамe следните документи:  

1. Копие от удостоверение за раждане на детето (децата) 

2. Копие от експертно решение на  ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК 

3. Удостоверение за семейно положение 

4. Декларация, че децата се отглеждат в едно семейство. 

5. Служебна бележка, при условие че второто/трето дете посещават друго детско заведение 

6. Удостоверение от съответното учебно заведение, ако навършилите 18 години деца, отглеждани в семейството 

продължават да учат ( по смисъла на т. І. - г) 

7. Служебна бележка от учебното заведение, в което един или двамата родители са студенти редовна форма на 

обучение, специализанти или докторанти 

8. Служебна бележка от специализирана институция за социална услуга, в която е настанено детето. 

9. ..................................................................................................................................................... 

 

Задължаваме се при промяна на декларираните от нас обстоятелства да Ви уведомим в 7-дневен срок. 

 

Известно ни е, че за неверни данни, посочени в декларацията, носим отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

                                
Дата:..............................                                                Декларатори: 

гр. Пловдив 

                      1.......................................         2....................................... 

 

       


