
 

 

 

Изключване на отговорност: Този текст е само за информация. Правно обвързващи са 

само текстовете, публикувани във Вестника за законите и наредбите на провинция 

Саксония-Анхалт (GVBl. LSA) или във Вестника за училищната администрация на 

провинция Саксония-Анхалт (SVBl. LSA). 

 

Приложение 2b 

 

Име на училището:  

 

Адрес:  

 

Плащане на намалената сума за заемане на учебници в съответствие с § 3, алинея 

7 от Наредбата за облекчаване на разходите за учебни материали. 

 

1. Частични освобождавания са валидни за следните лица:  
 

а) Деца и юноши, които живеят в дом или група с общо домакинство (помощ за 

обучение от Службата за социално подпомагане на младите хора) 

 §§ 33, 34 от Осмия том на Социалния кодекс – Деца и юноши – във версията от 

11.09.2012 г. (Федерален вестник за законите I стр. 2022), последно променена с 

член 2, алинея 8 от Закона от 21.01.2015 г. (Федерален вестник за законите I стр. 

10, 15), в действащата версия, обезпечени от местните институции за 

подпомагане на младите хора (Служба за социално подпомагане на младите 

хора), 
 

b) Родители/настойници или учениците, които самите те получават обезщетение за 

безработица II / Hartz IV или социални помощи (деца).   

 Социален кодекс II – Основна защита на търсещите работа – във версията от 

13.05.2011 г. (Федерален вестник за законите I стр. 850, 2094), последна промяна 

с член 2 от Закона от 22.12.2014 г. (Федерален вестник за законите I стр. 2411) в 

действащата версия.  

 

c) Родители/настойници или учениците, които самите те получават текуща помощ 

за издръжка (социална помощ).  

 Социален кодекс XII – Социална помощ – от 27.12.2003 (Федерален вестник за 

законите I стр. 3022, 3023), последна промяна с член 9 от Закона от 21.07.2014 г. 

(Федерален вестник за законите I стр. 1133, 1142) в действащата версия.  

 

d)  Родители/настойници или самите ученици, които получават обезщетения по 

Закона за обезщетения за лица, търсещи убежище във версията от 05.08.1997 г. 

(Федерален вестник за законите I стр. 2022), последна промяна с член 3 от 

Закона от 23.12.2014 г. (Федерален вестник за законите I стр. 2439, 2440) в 

действащата версия.  
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    1 Евро Такса за заемане / административна такса □*) 

    за един брой/учебна година  

 

2. Многодетни семейства (деца, подлежащи на задължително обучение)  

 

 - три и повече деца 2 Евро Такса за заемане / административна такса □*) 

    за един брой/учебна година  

 

 повече от пет деца 1 Евро Такса за заемане / административна такса □*) 

    за един брой/учебна година  

 

* Моля отбележете, защо плащате намалена сума.  

 

Забележка:  

С Вашия подпис потвърждавате, че основанията отговарят на истината. Възможно е да 

се направи проверка на данните. При установяване на умишлена злоупотреба ще се 

подаде сигнал за наказания.  

 

Дата, подпис 

 

……………………………………..  ……………………………………………… 

Настойник      пълнолетен ученик  

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 


