ПОЯСНЕНИЯ
чл.11 т.3
В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се
включват всички получени през предходните шест месеца суми от: доходи съгласно
чл. 10, ал. 1, т. 1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(доходи от трудови правоотношения; доходи от стопанска дейност като едноличен
търговец; доходи от друга стопанска дейност; доходи от наем или от друго възмездно
предоставяне за ползване на права или имущество; доходи от източници по чл. 35,
както и доходи, облагаеми с окончателни данъци по този закон; парични и предметни
награди от игри, от състезания и конкурси; лихви; пенсии, без добавките за чужда
помощ за лица с трайно намалена трудоспособност; месечни помощи по реда на
Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално
подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без
еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата
на това постановление.
чл.11 т.4
В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на
майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият
съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца,
ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но
не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се
считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия
съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика,
ако живеят с него.
чл.12
"Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично,
физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да
изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което
органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена
работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.
чл.13
„Ученик без родители” е ученик, чиито родители ( единият или и двамата ) са
починали, лишени от родителски права, поставени под пълно запрещение или с
неизвестен родител.
чл.14 т.2
С подписа си, положен върху формуляра, родителят на ученика удостоверява
верността на данните, касаещи дохода на семейството. Към формуляра се прилагат
документи, удостоверяващи доходите на членовете на семейството.
чл.14 т.3
В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се
включват всички получени през предходните шест месеца суми от: доходи съгласно
чл. 10, ал. 1, т. 1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (
доходи от трудови правоотношения; доходи от стопанска дейност като едноличен
търговец; доходи от друга стопанска дейност; доходи от наем или от друго възмездно
предоставяне за ползване на права или имущество; доходи от източници по чл. 35,
както и доходи, облагаеми с окончателни данъци по този закон; парични и предметни
награди от игри, от състезания и конкурси; лихви; пенсии, без добавките за чужда

помощ за лица с трайно намалена трудоспособност; месечни помощи по реда на
Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално
подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без
еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата
на това постановление. Заявлението-декларация за дохода на семейството трябва да
бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат
съответните документи.
чл.14 т.4
В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на
майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият
съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца,
ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но
не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се
считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия
съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика,
ако живеят с него.

