УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Информираме Ви, че в случай, че отговаряте на посочените, по-долу условия от в
срок от 15.09.2022 г. до 05.11.2022 г. следва да подадете заявление за компенсиране на
разходите, пряко свързани с пряко свързани с обучението и отглеждането на деца от
тригодишна възраст до постъпването им в първи клас през учебната 2022/2023 година,
когато децата не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради
липса на места за предучилищно образование в тях. В същия срок следва да и искане за
изплащане на компенсация за периода 15.09.2022-31.10.2022 г. Образци са публикувани
след настоящата информация.
Компенсациите се дължат за определен период, като исканията се подават в
следните срокове:
До 05 ноември 2022 г. – за периода 15.09.2022 - 31.10.2022
До 05 януари 2023 г. – за периода 01.11.2022 – 31.12.2022;
До 05 март 2023 г. – за периода 01.01.2023 – 28.02.2023;
До 05 май 2023 г. – за периода 01.03.2023-30.04.2023;
До 05 юли 2023 г. – за периода 01.05.2023 – 30.06.2023;
До 05 октомври 2023 г. – за периода 01 .07.2023 – 14.09.2023 г.
Към заявлението и искането следва да приложите: 1. договор за отглеждане,
възпитание и обучение между родителя и частната детска градина и 2. платежен
документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за
съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

Условия за компенсиране на разходите, които следва да бъдат изпълнени
едновременно:
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;
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;
3. Общината по настоящия адрес на детето не e 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;
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;

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;
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.
В случай, че обучението на детето се осъществява от физическо лице, страна
по договор, то трябва да отговаря на изискванията за заемане на длъжността учител
в детска градина/учител в подготвителна група в училище, или е действащ студент
последна година от обучението си за придобиване на висше образование по
специалност "Предучилищна педагогика", "Предучилищна педагогика и чужд
език" или "Предучилищна и начална училищна педагогика" от професионално
направление "Педагогика" от област на висшето образование "Педагогически
науки". Същият следва да представи предавателно-приемателен протокол за
извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца.

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СО РАЙОН
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