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Необходими документи 
и срокове за представянето им за ползване на преференции 

при заплащане на такси за детска градина 
 

 

1. По чл. 39, ал. 1, т. 1: Заявление-декларация по образец (и в зависимост от 

обстоятелствата): 

✓ медицинска експертиза за намалена работоспособност на 

родителя/родителите; 

✓ удостоверение от района по местоживеене за семейно положение и 

родствени връзки, издадени в едномесечен срок от датата на подаване на 

декларацията; 

✓ копие от смъртен акт на родителя. 

 

2. По чл. 39, ал. 1, т. 2: Заявление-декларация по образец и медицинска 

експертиза за намалени възможности за социална адаптация 

 

3. По чл. 39, ал.1, т. 3: Заявление-декларация по образец и удостоверение от 

района по местоживеене за семейно положение и родствени връзки издадени в 

едномесечен срок от датата на подаване на декларацията 

 

4. По чл. 40, ал. 1: Заявление от родителя/настойника 

 

5. По чл. 40, ал. 3: Медицински документ 

 

6. По чл. 41, ал. 1, т. 1: Заявление-декларация по образец и дубликат на 

удостоверение за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на 

декларацията; 

 

7. По чл. 41, ал. 1, т. 3: Заявление-декларация по образец и уверение от училище 

или ВУЗ 

 

8. По чл. 41, ал. 2: Заявление-декларация по образец и удостоверение за семейно 

положение и родствени връзки, издадени от района по местоживеене в едномесечен 

срок от датата на подаване на декларацията 

 

9. По чл. 41, ал. 3: Заявление-декларация по образец и удостоверение за семейно 

положение и родствени връзки, издадени от района по местоживеене в едномесечен 

срок от датата на подаване на декларацията, служебна бележка от др. детско 

заведение (ако децата са настанени в различни общински детски заведения) 
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Заявлението за ползване на частично или пълно освобождаване от такса и 

приложените документи се подават  в началото на учебната година, за която се 

отнасят, както и при промяна в обстоятелствата. 

Документите за частично или пълно освобождаване от такса се разглеждат и 

одобряват от директора и се съхраняват в класьор за всяка учебна година от ЗАС. 
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