ДЕТСКА ГРАДИНА № 9 „ПЛАМЪЧЕ” – СО РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”
гр. София – 1362, кв. Суходол, ул. „Овчо поле” № 16, тел.– 02/920 43 13
e-mail: cdg9_plama4e@abv.bg;www.dg-9.eu

До Дирeктора
на ДГ № 9 „Пламъче”
р-н „Овча купел”

ЗАЯВЛЕНИЕ
От..................................................................................................................................................
Г-жо Директор,
Моля, детето ми...................................................................................................................
от......група, да ползва следните преференции за намаляване на таксата в детската
градина според Наредбата за определяне на местните такси и измененията с Решение №
894 на СОС - Протокол № 93/23.11.2006г.; Изменение и допълнение с Решение № 25 по
Протокол № 56 от 28.01.2010 на СОС - в сила от 01.02.2010 г.
1. Две деца от едно семейство приети в едно или в различни детски заведения –
половин такса.
2. Деца, единият от родителите на които е учащ, редовен студент или редовен
докторант - половин такса.
3. Деца на многодетни родители - 50 на сто намаление за първото и 75 на сто за
второто дете.
4. Дете с един родител – ( деца, чийто баща е неизвестен и деца един от
родителите, на които е починал) - половин такса.
5. Деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за
социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на
работоспособността, приета с ПМС № 99 от 31.05.2005 г.- не заплащат такса.
6. Трето и следващи деца на многодетни родители – не заплащат такса.
7. Деца, чиито родител/родители са със 71 на сто и с над 71 на сто
трайно намалена работоспособност, деца пълни сираци, децата на загинал/и
родител/родители при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение
на служебен дълг - не заплащат такса.
Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадено заявление
от единия от родителите или настойника.
Ползването на намалена такса влиза в сила от месеца, следващ подаването
на документите за преференции.
Прилагам следните документи:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК
Дата:

С уважение:

