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Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

URI 900002

 Вх. №              До Кмета

 Дата:  на:
ден, месец, година община/район/кметство

ЗАЯВЛЕНИЕ  
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  
или общински детски градини или училища поради липса на свободни места 

(Уникален идентификатор на административната услуга - 900002)
От:

(трите имена на родителя/настойника)

Настоящ адрес: гр. , община: 

, ул. №

 Моля за учебната  година да ми бъдат изплащани компенсации заизвършваните от мен разходи

за обучението и отглеждането на сина ми/дъщеря ми:

№ Трите имена на детето ЕГН Настоящ адрес: 
(град, община, улица, №)

Добави Премахни

 Предпочитам следния начин на получаване на компенсацията: (моля, изберете)

 Декларирам, че:
1. За учебната  година родителите не получават на друго основание от държавния бюджет

      или за сметка на оперативни програми средства за подпомагане на обучението или отглеждането на детето/ 
      децата, за което/които е подадено заявлението.

2. Обучението на детето/децата ми ще се осъществява от: (моля, изберете)

3. Запознат/а съм с изискванията на наредбата по отношение на условията и реда за компенсиране на 
извършваните от мен разходи за обучение и отглеждане.
4. Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: Подпис

Tрите имена на подаващия заявлението

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 12.01.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)


 Стр  от 
Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1
 Вх. №
   				      До Кмета
 Дата:
 на:
ден, месец, година
община/район/кметство
ЗАЯВЛЕНИЕ  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 
или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (Уникален идентификатор на административната услуга - 900002)
(трите имена на родителя/настойника)
 година да ми бъдат изплащани компенсации заизвършваните от мен разходи
за обучението и отглеждането на сина ми/дъщеря ми:
№
Трите имена на детето
ЕГН
Настоящ адрес:
(град, община, улица, №)
         Предпочитам следния начин на получаване на компенсацията: (моля, изберете)
	Декларирам, че:
      или за сметка на оперативни програми средства за подпомагане на обучението или отглеждането на детето/
      децата, за което/които е подадено заявлението.
 Желая да получа резултат от административна услуга:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 Желая да бъде извършена:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
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