
 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 47 „ЛЮЛЯЧЕ”, ГР. ВАРНА 

Ул. „Адмирал Грейг”, № 21, тел.052/378-392 

 

 

ЗАПОВЕД  

№199/ 24.03.2020г. 

 
На основание: чл.259 от ЗПУО, във връзка с чл.31, ал. 1 от Наредба 15/22.07.2019г; 

обявеното извънредно положение за страната до 13.04.2020г. със заповед на 

министъра на здравеопазването № РД-01-124/13.03.2020г. ; Заповед № 1062/ 

13.03.2020г. на Кмета на Община Варна; Закон за мерките и действията по време на 

извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г., 

обн. в ДВ 28 от 24.03.2020г.; Наредба за опрдедляне и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Варна /НОАМТЦУТОВ/ и 

становище с рег.№ОМД20000494ВН_001ВН от 24.03.2020г. на Дирекция ПНО при 

Община Варна 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

1. Преустановява се начисляване на месечната такса за ползване на ДГ за 

периода на  

обявеното извънредно положение от 13.03.2020г. до 12.04.2020г. 

2. Заплащането на дължимите до 13.03.2020г. такси за ползване на ДГ да се 

извършва по  

електронен път за тези, които имат достъп до платформата на Делфин - 3 и в брой на 

касата в ДГ след обявяване края на извънредното положение за страната 

3. Преустановява се начисляването на лихви за неспазен срок за заплащане на 

такса за  

ползване на ДГ, за времето обявено в извънредно положение   

4. Учителите по групи дават справка на ЗАС за присъствието на децата за 

периода от  

01.03.2020г. до 13.03.2020г. – период, за който ще се начисли и дължи такса 

5. Гл.счетоводител и ЗАС да направят нужните постъпки за актуализация на 

софтуерният  

продукт „Такси ДГ“, като се свържат с обслужващата фирма. 

 

Заповедта влиза в сила считано от 13.03.2020г. и е валидна до обявяване края на 

извънредното положение за страната, в първия работен ден за ДГ №47 „Люляче“. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички   за  сведение и изпълнение по 

електонен път, като се публикува на сайта на детската градина. 

 

 

Директор: 

                                          /В. Желева/ 


