НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ
във връзка с
„Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния
бюджет за компесиране 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.“ (Приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г., Обн. ДВ.
бр.20 от 9 Март 2021г.)
и Заповед № СОА21-РД09-414 / 16.03.2021 г. на кмета на Столична община – Йорданка
Фандъкова
( за деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас за периода от 1 януари 2021 г. до 14
септември 2021 г.)
1. Удостоверяване на разходи за заплащане на такси по договори за обучение, сключени по
т.1 от “ Допустими разходи, подлежащи на компенсиране“ (с частна детска градина или
частно училище) :
1.1. Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;
1.2. Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец фактура и платежно нареждане или фискален бон.
2. Удостоверяване на разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане и обучение
по т. 2 от „Допустими разходи, подлежащи на компенсиране“ ( с лица, регистрирани като
търговци, или юридически лица с нестопанска цел:
2.1. договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото
лице с нестопанска цел;
2.2. платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за
съответния месец - фактура и платежно нареждане или фискален бон.
3. Удостоверяване на разходи за възнаграждения по договори за обучение сключени по т.3
от „Допустими разходи, подлежащи на компенсиране“ ( с физически лица) :
3.1. договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;
3.2. предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за
извършените дейности за месеца;
3.3. копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по т.5 от „Допустими
разходи, подлежащи на компенсиране“, за физическото лице, страна по договора;
3.4. документи за изплатено възнаграждение по сключения договор - платежно нареждане или
разходен касов ордер.
4. Когато договорът за обучение с физическо лице - обучител, и е сключен за дружество по чл.
357 от Закона за задълженията и договорите на родители, обединили своята дейност за
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отглеждане и обучение на децата си, освен документите по т.3, се представя и копие от договора
за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
5. В случаите по т. 4. страна по договора за обучение по т.5 от „Допустими разходи, подлежащи
на компенсиране“, може да е всеки един от родителите - съдружници, освен ако в договора по чл.
357 от ЗЗД не е предвидено друго. В тези случаи разходите за заплащане на възнаграждения по
договори за обучение, сключени с физически лица - обучители, се признават за компенсиране за
всеки един от родителите - съдружници, който отговаря на изискванията по т.1 от „Условията за
компесиране на извършените разходи“, пропорционално на дела му в дружеството.
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