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Образец № 3 във връзка с чл.4, ал.2. т.3 и т.4 и чл. 9 от ПМС №76/05.03.21

До кмета на район „Средец“ Столична община
ул. „Леге“ № 6
гр. София

ИСКАНЕ
От ...................................................................................................................................................................
(трите имена на родителя/настойника)

Настоящ адрес: гр. .........................................., община .............................., район .................................,
бул./ул., №, бл., вх., ет., ап. .........................................................................................................................
телефон……………………………………….,електронна поща………………………………………...
Във връзка със Заявление № …………….…………………… подадено в район „Средец“, моля за
периода от ……..….. до …………… на учебната ........../.............. година, да ми бъдат изплатени
компенсации за извършваните от мен разходи за заплащане на възнаграждения по договори за
отглеждане и обучение, сключени с физически лица или разходи за отглеждане на детето в размер
20 на сто от разходите за възнаграждения по договора за обучение, сключен с физическото лице
(излишното се зачертава), на сина ми/дъщеря ми:
1. .........................................................................................................................., ЕГН: ................................
(трите имена на детето)

2. .........................................................................................................................., ЕГН: ................................
(трите имена на детето)

Прилагам следните документи:
1. Копие на Договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението и
оригинал на същия – за сверяване;
2. Копия от Предавателно-приемателни протоколи за извършено обучение, съдържащи информация
за извършените дейности за всеки месец и оригинали на същите – за сверяване;
3. Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физическото лице, страна по
договора съгласно чл.4, ал.5 от Наредбата, приета с Постановление №76/05.03.2021г.,
4. Копие на документи за изплатено възнаграждение по сключен договор - платежно нареждане
или разходен касов ордер и оригинал на същите – за сверяване;
5. Копие от договор за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите /при наличие
на такъв вид договор за обучение/.
Декларирам, че са изпълнени изискванията на чл.3, ал.1, т.2, 4 и 6 от Наредбата за условията и реда за
предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите,
извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни
и общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с ПМС
№76/05.03.2021г.
Предпочитам следния начин на получаване на компенсацията: /моля, изберете/

o На касата в административната сграда на район „Средец“ - СО;
o По банков път, за което предоставям служебна бележка за открита на мое име банкова сметка.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
.....................................................................................................................................................................
(трите имена на подаващия заявлението)
(дата и подпис)
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