
ДЕТСКА ГРАДИНА № 161 „Ласка” 

гр.София 1618, район “Овча купел“,ул.”Маестро Кънев ” №  29, тел./факс: 02/955 73 22, 

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

 

 До ДИРЕКТОРА 

на ДГ 161 „Ласка” 

 р-н “Овча Купел” 

 

                                                  З А Я В Л Е Н И E                

 

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

             /трите имена на подателя по документ за самоличност/ 

                                                                  Г-жо Директор, 

 Моля детето ми 

…....……............................................................................................................................. 

                        от.....................група  в сградата на ул............................................................... 

Да ползва следните преференции за намаление на таксата в детската градина според 

Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси и измененията 

с Решение № 894 по Протокол № 93 /23.11.2006 г. на Столичния  общински съвет и  

изм. и допълнения с Решение №1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006г.: 

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

            2.Деца пълни сираци  

            3.Родител загинал при природно бедствие; производствена авария или при 

изпълнение на служебния си дълг 

            4.Баща неизвестен с препис от акта за раждане 

            5. Родител вдовец/вдовица с препис от смъртен акт  

            6.Родител редовен студент или докторант-с удостоверение от учебното 

заведение 

            7.Второ дете от едно семейство,посещаващо детската градина 

            8.Първо,второ, трето или следващо дете в многодетно семейство- с 3-те акта за 

раждане 

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

социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на 

работоспособността, приета по МПС №99 от 31.05.2005г. с документ от ТЕЛК 

              Разведени родители не получават преференции 

    Прилагам следните документи:/отметнете точката по която ползвате преференция 

и докумунтите които прилагате/ 

1. Актовете за раждане на всички деца 

2. Документ /ако е необходим/ по точките за преференция 

3. Актуално Удостоверение за „Семейно положение ,съпруг ,деца” 

/издава се от общината по регистрация/ 

4. Ползването на преференцията влиза в сила от началото на 

месец, следващ месеца на подаване на документите –чл.42 

ал.2от Закона за местни данъци и такси 

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

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК 

 

 

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

mailto:dg161@abv.bg

