ИНСТРУКЦИЯ № 3 от 05.07.1999 г. за условията и реда
за предоставяне на учебници на ученици от социално
слаби семейства
Обн. - ДВ, бр. 64 от 16.07.1999 г.;
Издадена от министъра на образованието и науката
Чл. 1. (1) Тази инструкция определя условията и реда за предоставяне на
безплатни учебници на ученици от II до VIII клас от социално слаби семейства.
(2) По реда на тази инструкция безплатни учебници получават и учениците от II
до VIII клас, които имат статут на бежанци, удостоверен с карта за самоличност на
бежанец (на ученика или на родителя).
Чл. 2. По смисъла на тази инструкция социално слаби семейства са тези, чийто
месечен доход на член от семейството за последните шест месеца преди месеца на
подаването на молба-декларация по образец (приложението) е под двукратния размер
на гарантирания минимален доход.
Чл. 3. Директорът на училището назначава със заповед комисия, която в срок до
10 юли прави опис на наличните в училището валидни учебници и го изпраща в
съответния инспекторат по образованието на Министерството на образованието и
науката (ИО на МОН).
Чл. 4. (1) Учениците от социално слабите семейства подават молба-декларацията
по чл. 2.
(2) Директорът на училището назначава със заповед комисия, която разглежда
молбите по ал. 1 и изготвя поименен списък въз основа на определените в чл. 2
критерии.
(3) Поименният списък се утвърждава от директора на училището. В него се
включват и учениците по чл. 1, ал. 2.
Чл. 5. (1) Директорът на училището уведомява ИО на МОН в случай на недостиг
на учебници за нуждите на учениците от социално слабите семейства или на
учениците със статут на бежанци.
(2) Началникът на ИО на МОН координира и контролира преразпределението на
учебниците от едно училище в друго за нуждите на учениците по чл. 1.
Чл. 6. (1) След осигуряването на безплатните учебници за учениците по чл. 1 от
училищата на територията на съответния ИО на МОН началникът на инспектората
уведомява директорите, че могат да разпределят и да предоставят останалите
учебници.
(2) Останалите учебници се предоставят за безплатно ползване на желаещите
ученици след представяне на молба-декларацията по чл. 2.
(3) Комисията по чл. 4, ал. 2 разглежда молбите на учениците и въз основа на
размера на дохода и броя на наличните учебници предлага на директора да утвърди
поименния списък на учениците, които да получат безплатни учебници.
Чл. 7. В срок до 1 септември училищата определят учениците, които ще получат
безплатни учебници.
Чл. 8. В края на учебните занятия учениците връщат учебниците, предоставени
им за безплатно ползване по реда на тази инструкция, или възстановяват стойността
им.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази инструкция се издава на основание § 7 от преходните и заключителните
разпоредби на Постановление № 88 от 1999 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 218 на Министерския съвет от 1994 г. за издаване и
разпространение на учебници (ДВ, бр. 42 от 1999 г.).
§ 2. Изпълнението на инструкцията се възлага на началниците на ИО на МОН.

Приложение към чл. 2

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
от...............................................................................................
дом. адрес ...............................................................................
ученик......................................................................................
(училище)
Моля да ми бъдат предоставени безплатни учебници за ....... клас за
учебната ....... година.
ДЕКЛАРИРАМ:
I. Семейно положение:
1. Баща.............................,
работи в ...........................,
2. Майка............................,
работи в ...........................,
3. Брат.............................,
учащ в..............................,
4. Сестра...........................,
учаща в.............................,

живущ................................
адрес ...............................
живуща...............................
адрес ...............................
живущ................................
адрес ...............................
живуща...............................
адрес ...............................

II. Материално положение:
Доходите на семейството ми, включително компенсациите, получени през
предходните 6 месеца, са ....... лв.
(предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молба-декларацията)
1. Заплати............................................................. лв.
(вкл. обезщетения за временна нетрудоспособност)
2. Пенсии.............................................................. лв.
(без добавките за чужда помощ за инвалидите)
3. Обезщетения за безработица ......................................... лв.
4. Месечни добавки и помощи за деца ................................... лв.
5. Наеми............................................................... лв.
6. Хонорари............................................................ лв.
7. Други доходи........................................................ лв.
(присъдени издръжки, търговия, продажба на селскостопанска
продукция, занятия, дивиденти от акции и др.)
Всичко:................................................................ лв.
Месечен доход на член от семейството: ................................. лв.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам:
1.............................................................
2.............................................................
3.............................................................
Дата ..........................
гр. ...........................

Декларатор:..........................
Родител:..............................

