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Родители с право на присъдена издръжка изплащана от
държавата могат да изтеглят Декларация по чл.5, ал.2 от
НРИДПИ от сайта на Община Бургас
Публикувано на: вторник, 24 март 2020
Валидно до: четвъртък, 30 април 2020, 17:15
На основание Решение, прието от Народното събрание на 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно
положение, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с
усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на
територията на страната и в изпълнение на мерките срещу разпространението на коронавируса,
въведени със Заповед на Кмета на Бургас Ви уведомяваме:
Всички лица, които имат право да получават месечно присъдена издръжка съгласно Наредбата за реда
за изплащане от държавата на присъдена издръжка, могат да си изтеглят необходимата им бланката
на Декларация по чл.5, ал.2 от НРИДПИ от сайта на община Бургас.
Попълнените Декларации /сканирани, попълнени в електронен файл или снимани с телефон/ може да
се изпращат на е-маил: i.atanasova@burgas.bg
Срокът за изпращане на Декларациите остава непроменен до пето число на месеца.

8000 Бургас, ул.
"Александровска" 26
Единен номер за сигнали: *5656
Горещи телефони:
056 841 560; 0885 009670;
Можете да натиснете върху номера за безплатно обаждане факс: 056 841314
e-mail: obshtina@burgas.bg

Строителство, инвестиции и регионално развитие
Стратегическо развитие, международно сътрудничество и дигитализация
Финанси, бюджет и икономика
Образование
Култура
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Превенции и младежки политики
Здравеопазване и социални дейности
Околна среда
Туризъм и спорт

Всички права запазени!
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съдържанието
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