Приложение №1

ДО ДИРЕКТОРА
НА ………………………………………….
ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за прием в детски ясли и детски градини
I. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ (родител / настойник)
От: (трите имена)
Адрес:
(постоянен адрес
по лична карта на
родителя /
настойника)

………………………………………………………………
(Град/село, Община, Област)

ул. ...................................................... № ...........

(настоящ адрес
на родителя /
настойника, ако се
различава от
постоянния)

E-mail (незадължително)

ж.к. .................................................... бл. ...........
вх. ......... ет. ........ ап. ..........

Адрес:

Телефон/GSM

........................ @ .......................

………………………………………………………………

Телефон/GSM

(Град/село, Община, Област)

ул. ...................................................... № ...........

E-mail (незадължително)

ж.к. .................................................... бл. ...........
вх. ......... ет. ........ ап. ..........

........................ @ .......................

II. ДАННИ ЗА ДЕТЕТО
Трите имена: …………………………………………… ЕГН/ЛНЧ
……………………………………………

В момента детето посещава/не посещава детско заведение №/име……………………………….............

град ……….....................
Декларирам, че за настоящото класиране не са и няма да бъдат подавани документи за прием
на детето в друго детско заведение!
Подпис: ……….....................

III. ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
Майка:

……………………………………………

Баща:

……………………………………………

…………………………………………

Месторабота:

Месторабота:

Длъжност:
Телефон/GSM:

Длъжност:
Телефон/GSM:

Брой деца в семейството (с думи):

…………………………………………

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ:
Отбележете и представете необходимите документи (копие и оригинал за сверка).

ДА

НЕ

1. Близост до детската ясла или градина по настоящ адрес от адресната
регистрация.
2. Друго дете от семейството, което посещава същото детско заведение:
Трите имена на детето ………………………………………………...............................
ЕГН:
3. Трето и следващо дете на многодетни семейства и деца близнаци (актове за
раждане).
Посочете имена и ЕГН/ЛНЧ на децата:..………………………………………........................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4.

Дете със СОП (Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за детето).

Дете сирак, на което единият или двамата родители са починали (Акт за
смърт на родител).
6. Дете, чийто родители са инвалиди със загубена работоспособност над
70 на сто (Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК за родителя).
5.

7.

Дете с един родител по акт за раждане.

8.

Дете, чийто родители са редовни студенти (служебни бележки от ВУЗ).

9.

Дете на работещи в детското заведение

Посочете имена и длъжност на лицето…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
10. Дете от социално заведение

За всяко обстоятелство отбележете в съответната колона ДА / НЕ със знака „Х”
ДЕКЛАРИРАМ:
1.Запознат(а) съм с правилата за приемане на деца в общинските детски ясли и детски градини на
територията на Община Ловеч.
2.Информиран(а) съм, че всички предоставени данни са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и като
такива попадат под специален режим на защита.
Забележка:
За по-добра организация на приема в общинските детски ясли и детски градини е възможно
родителите да подадат документи с предварително попълнени формуляри.

Дата...........................20.... г.

Подпис: ...............................................

Приложение №2

ДО ДИРЕКТОРА
НА ………………………………………………
ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДЕКЛАРАЦИЯ

от..............................................................................................................
/Трите имена на лицето/
................................................................................................................................................
/настоящ адрес/
Декларирам, че детето ми ....................................................................................., родено
на ..............................., ще бъде записано и ще посещава, считано от ……………………
Детска ясла / ОДЗ / ЦДГ..........................................................................................................

ДАТА :.........................20.... г.

ДЕКЛАРАТОР:...........................................
/подпис/

Приложение № 3

ДО ДИРЕКТОРА
НА ………………………………
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ДЕКЛАРАЦИЯ
за освобождаване или за плащане на намален размер
на таксата за детски ясли и градини
от……………………………………………………………..
родител/настойник на ………………………………………………………
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Желая да ползвам облекченията по чл. ..., ал. .., т. .. от Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Ловеч (НОАМТЦУТОЛ), за които отговарям на изискванията.
За доказване на обстоятелствата по горепосочения член от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, прилагам:
1. …………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………..
Дата: ………………….
Подпис на декларатора: ………………….

Приложение № 4
Необходими документи
за освобождаване или за плащане на намален размер на таксата за детски ясли и градини, съгласно чл. 33 и чл. 34
от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч
(НОАМТЦУТОЛ)
І. За освобождаване от такса по чл. 33 от НОАМТЦУТОЛ:
1. копие на документ от ТЕЛК - за случаите по чл. 33, ал. 2, т. 1;
2. копие от акт за раждане - за случаите по чл. 33, ал. 2, т. 2;
3. копия от актовете за раждане на всички деца - за случаите по чл. 33, ал. 2, т. 3;
4. копие от акт за раждане и акт за смърт на двамата родители - за случаите по чл. 33, ал. 2, т. 4;
5. копие от акта за смърт - за случаите по чл. 33, ал. 2, т. 5;
6. копие на документ от ДЕЛК/НЕЛК-за случаите по чл. 33, ал. 2, т. 6.
ІІ. За плащане на такса с намален размер по чл. 34 от НОАМТЦУТОЛ:
1. копие от акт за раждане на детето и акт за смърт на починалия родители - за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 1;
2. служебни бележки от ВУЗ - за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 2;
3. служебна бележка от другото детско заведение - за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 3;
4. копия от актовете за раждане на децата - за случаите по чл. 32, ал. 1, т. 4;
5. копие от заповедта на директора на Дирекция “Социално подпомагане” или копие от съдебното решение за
настаняване и копие от договора сключен с приемното семейство - за случаите по чл. 34, ал. 1, т. 5;
6. копия от актовете за раждане на всички деца - за случаите по чл. 34, ал. 2.
ІІІ. Копията на документи по т.т. І.2., І.3., І.4., І.5., ІІ.1., ІІ.4. и ІІ.6 се сверяват с оригиналните документи и се
заверяват от длъжностно лице в съответната детска ясла или градина и се прилагат към декларацията.

