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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Правилник
§ 1. Разпоредбите на правилника се прилагат и от юридическите лица, създадени със закон или с акт
на Министерския съвет, когато по силата на закона или на акта за създаването им управляват имоти
и вещи-държавна собственост. 4. (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г.) „Семейство" са: а) съпрузите,
ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до
завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст
(родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак); б)
родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако
продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на
20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите брак).
Наредба Н22
1а. (Нова - ДВ, бр. 71 от 2016 г., в сила от 13.09.2016 г.) „Деца" са родените от брака или от
съвместното съжителство на военнослужещия или цивилния служител или осиновените до
навършването на 18-годишна възраст, а след навършването є, ако: а) са лица с установена по
съответния ред над 71 % инвалидност, имащи право на придружител, което се удостоверява с акт за
раждане на детето и с решение на ТЕЛК; б) учат в учебно заведение с местонахождение, идентично
с това на обитавания от родителите имот - за срока на обучението, но не по-късно от навършване на
20- годишна възраст при обучение в дневна форма на средно учебно заведение и на 25- годишна
възраст при обучение в редовна форма на висше учебно заведение, което се удостоверява с акт за
раждане на детето и удостоверение от учебното заведение; за начало на срока на обучение
Правилника и наредбата не си кореспондират по отношение на правото на ползване на държавното
жилище от дете на повче от 20 г. независимо от това да се обучава във ВУЗ или не.
Предлагам да се изпълнява Наредба Н22 в този си вид независимо, че е акт на министъра а не
закон.

