
 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „МЛАДОСТ“ 

                                                                                                                      Искане № 2 по чл.6 – ПМС №231/01.08.22г.  
 
ДО  
АРХ. СТЕФАН  СТЕФАНОВ 
КМЕТ НА СО – РАЙОН”МЛАДОСТ”                                  
                                                                                                             Входящ номер: ........................  

ИСКАНЕ 
 
От  ......................................................................................................................................................... 
(трите имена на родителя/настойника) 
Настоящ адрес: гр. .........................................., община .............................., район : ........................ 
бул./ул., №, бл., вх., ет., ап. .................................................................................................................         
Във връзка със Заявление № …………….…………………… подадено в район „Младост“, моля за 
периода  от ……..…..…………. до ……………….2023 г., да ми бъдат изплатени компенсации за 
извършваните от мен разходи за заплащане на възнаграждения по договори за отглеждане, 
възпитание и обучение по чл. 4, ал. 2, т.2 сключени с физически лица или за отглеждане на дете 
в размер 20 на сто от разходите по договори за обучение, сключени с физически 
лица.(излишното се зачертава), на сина ми/дъщеря ми: 
 
1. .........................................................................................................................., ЕГН: ...................... 
                              (трите имена на детето) 

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

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

Прилагам: 
1. Копие на Договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице; 
- Оригинал на Договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице – за 

сверяване; 
2. Копия от Отчет и приемо-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за 

месеца дейности по чл.16, ал , т. 1,3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба №26/2008 г. за устройството и 
дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях; 

- Оригинал на Отчет и приемо-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените 
за месеца дейности по чл.16, ал, т. 1,3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба №26/2008 г. за устройството и 
дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях  – за сверяване; 

3. 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“; 

4. Копие на документи за изплатено възнаграждение по сключен договор - платежно нареждане 
или разходен касов ордер; 

- Оригинал на документи за изплатено възнаграждение по сключен договор - платежно 
нареждане или разходен касов ордер – за сверяване; 

5. Документ за 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)                          



 

 
 
 
 
 
 
  


