
Приложение към чл. 8, ал. 1 от  

ПМС 231 № 231 от 01.08. 2022  

ДО  

КМЕТА НА  

СО-РАЙОН „ИСКЪР“ 

 

ИСКАНЕ 

От..........................................................................................................................................  
                                                  (трите имена на родител/настойник/попечител) 

 

Настоящ адрес: гр. ................................................................................................................. 

телефон………………………………..e-mail ........................................................................ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,  

Във връзка със Заявление вх. № …………….………………… подадено в район 

„Искър“ моля за месец…………………. 2022 година, да ми бъдат изплатени 

компенсации за извършваните от мен разходи за заплащане на такси по договор за 

отглеждане, възпитание и обучение, сключени с  

󠆯 ЧАСТНА ДЕТСКА ЯСЛА   

󠆯 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С ЯСЛЕНА ГРУПА  

󠆯 ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА  на сина ми/дъщеря ми:  

 

1. ..................................................................................................., ЕГН: ......................... ..  
                           /трите имена на детето/                                                                         

 

2. .....................................................................................................,ЕГН: ......................... ... 
                                   /трите имена на детето/ 

 

3. .....................................................................................................,ЕГН: .. ......................... 
                                   /трите имена на детето)  

1. Представям следните документи при кандидатстване по чл. 4, ал. 2, т. 1: 

  Договор за отглеждане, възпитание и обучение между родителя и частната детска 

ясла или частната детска градина с яслена група /представя се само при първо 

кандидатстване/ 

 Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание 

и обучение за съответния месец-фактура и платежно нареждане или фискален бон 

/представя се при всяко кандидатстване/ 

2. Представям следните документи при кандидатстване по чл. 4, ал. 2, т. 2: 

 Договор за отглеждане, възпитание и обучение сключен с физическо лице 

/представя се само при първо кандидатстване/ 

 Отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените 

за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3-5 от Наредба № 26 от 2008 г. 

за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 

изисквания към тях. 

 Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по чл. 4, ал. 3 

за физическото лице, страна по договора-диплома за придобита професионална 

квалификация „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или 

„фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност 

„Предучилищна педагогика“ /документите се представят еднократно при първо 

кандидатстване/ 



 Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно 

нареждане или разходен касов ордер. 

3. Задължавам си при промяна в обстоятелствата да информирам районна администрация 

„Искър“ в 7 дневен срок. 

4. Запознат/а съм с условията и реда за компенсиране на извършените от мен разходи за 

отглеждане, възпитание и обучение. 

5. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

6. Желая да получавам компенсацията по  

 Касов път – в сградата на Столична община – район „Искър“ /неприложимо на осн. 

ЗОПБ/ 

 По посочена от мен банкова сметка /прилагам служ. бележка от банката/ 

Титуляр…………………………………………………………………. 

IBAN……………………………………………………………………. 

Банка……………………………………………………………………. 

 

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

          /три имена на заявителя/          /дата и подпис/ 

 


