УСЛОВИЯ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ
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. Родителите имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, пряко
свързани с отглеждането и обучението на децата им, ако едновременно са изпълнени следните
условия:
1.1. Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по
реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в целодневна или
полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска
градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е
прието поради липса на свободни места за съответната учебна година;
1.2. Детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на
предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище;
1.3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго
равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или
училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски
градини и училища в прилежащия район;
1.4. За съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на
предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в
самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или
училище;
1.5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително
предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище - частната институция
да не е включена в системата на държавно финансиране;
1.6. Родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на
оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат
средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на
тази наредба.
2. Прилежащият район на детската градина или училището по смисъла на т. 1.1 и 1.3
включва районите на обхват, както и районите на обхват, с които граничи, определени в
съответствие с изискванията на чл. 2а, ал. 1, т. 1 от Постановление № 100 на Министерския съвет
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от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на
институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (обн., ДВ, бр. 50
от 2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2019 г.).
3. Друго равностойно място по смисъла на т. 1.3 е място в съответната организация на
предучилищно образование (целодневна или полудневна), за която детето е кандидатствало, но
във:
3.1. Друга детска градина или училище в прилежащия район по т. 2 на детската градина
или училището, в които детето е кандидатствало - в случаите, когато в населеното място по
настоящия адрес на детето няма детска градина или училище, което организира предучилищно
образование;
3.2. Друга детска градина или училище в същото населено място, в което е детската
градина или училището по т. 1.1 - в случаите, когато броят на детските градини на територията
на населеното място е от 2 до 5;
3.3. Друга детска градина или училище в прилежащия район на обхват по т. 2 на детската
градина или училището по т. 1.1 - в случаите, когато броят на детските градини в населеното
място, в което е детската градина или училището по т. 1.1, е над 5.
4. Счита се, че условието по т. 1.3 е налице, когато детето е кандидатствало в детска
градина или училище, които са единствени за населеното място по настоящия му адрес, и не е
прието поради липса на свободни места.
5. Когато детска градина или училище осъществяват предучилищно образование в
повече от една сграда, намиращи се на различен адрес от адреса им на управление, при прилагане
на т. 1.4 всяка една сграда се приема като самостоятелна детска градина или училище.
6. Когато детето е кандидатствало за прием само в държавна детска градина или училище
и не е прието поради липса на свободни места, е необходимо по искане на родителите общината
по настоящия адрес на детето да удостовери и липсата на свободни места в общинските детски
градини и училища на територията на прилежащия район на обхват по т. 2.
7. Обстоятелствата по т. 1.1 -1. 5 се установяват служебно от общината по настоящия
адрес на детето, а обстоятелствата по т. 1.6 - с декларация, подписана от родителя на детето.
8. Родителят е длъжен да декларира пред общината по настоящия адрес на детето
промяната на обстоятелствата по т. 1.6 в 7-дневен срок от настъпването ѝ.
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