
                                                      

    Детска градина № 161 ”Ласка”, 

гр. София 1618, район “Овча купел“, ул.”Маестро Кънев” № 29,  

GSM 0884 801 675, e-mail: dg161@abv.bg 

 

 

До ДИРЕКТОРА 

на ДГ № 161 „ЛАСКА“ 

район “Овча купел” 

 

                                                  Д Е К Л А Р А Ц И Я                

 

       От /родител:/..................................................................................................................... 

             /трите имена на подателя по документ за самоличност/ 

                                                                  Г-жо Директор, 

 Моля детето ми …....……........................................................................................... 

            

от.............................. група  в ДГ № 161 „Ласка“ 

Да ползва следните преференции за намаление на таксата в детската градина 

според Раздел III от НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени 

на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 

93 от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет, в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп. с 

Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г., изм. и доп. с Решение № 25 по 

Протокол № 56 от 28.01.2010 г.,  изм. и доп. с Решение № 313 по Протокол № 19 от 

28.06.2012 г и изм. и доп. - Решение № 128 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г. на 

Столичния  общински съвет: 

Не се заплаща такса:  

            1. Родител със степен на инвалидност над 71 % с валиден документ от ТЕЛК 

            2. Деца пълни сираци  

            3. Децата на загинал/и родител/и при производствени аварии, природни бедствия 

или при изпълнение на служебен дълг 

 4. Деца с медицинска експертиза за 50% и над 50% намалена възможност за 

социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на 

работоспособността, приета по ПМС № 87 от 05.05.2010 г. с валиден документ от 

ТЕЛК 

            5. Трето и следващи деца на многодетни родители - с издаден дубликат на 

актове за раждане на всички по-големи братя и сестри 

Такса с 50 % намаление се заплаща:  

1. Баща неизвестен с Дубликат на акт за раждане на детето, издаден в 

едномесечен срок от датата на подаване на документите /удостоверява се на всеки 6 

месеца/ 

            2. Родител вдовец/вдовица с препис от смъртен акт на починалия родител  

            3. Родител редовен студент или редовен докторант - с уверение от учебното 

заведение 

            4. Второ дете от едно семейство, когато и двете деца посещават детска градина  

Разведени родители не получават преференции!!! 

mailto:dg161@abv.bg
https://sofia.obshtini.bg/doc/579073/0/
https://sofia.obshtini.bg/doc/579073/0/
https://sofia.obshtini.bg/doc/4333536/0/


    Прилагам следните документи: /отметнете точката по която ползвате 

преференция и документите, които прилагате/ 

1. Дубликат/и на Актове за раждане на всички деца 

2. Документ /ако е необходим/ по точките за преференция – Решение НЕЛК, 

ТЕЛК, Препис от смъртен акт, Уверение от учебно заведение 

 /подчертайте вярното/ 

ВАЖНО!!! Ползването на преференцията влиза в сила от началото на 

месеца, следващ месеца на подаване на декларацията с придружаващите 

документи – чл. 42 ал. 3 от Наредба за определяне и администриране на 

местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. 

Декларацията и документите се представят при касиера на ДГ № 161 

„Ласка“ и се завеждат в дневника за входяща кореспонденция на ДГ. 

 

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

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК 

Дата:............20..........                                                                     С уважение:.................. 


