
Указания за документи за доход 

В документите за доход се включват суми от: 

 брутни заплати; 

 хонорари; 

 пенсии; 

 търговия; 

 продажба на селскостопанска продукция; 

 занятие; 

 свободни професии; 

 дивиденти от акции и други доходи; 

 наеми; 

 обезщетения за временна нетрудоспособност; 

 обезщетения за безработица и социални помощи; 

 месечни добавки и месечни помощи за деца; 

 присъдени издръжки и др. 

В документите за доход не се включват: 

 пари за командировки на работещите в страната и допълнителните плащания по 

чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на физически лица; 

 добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания; 

 стипендии, получавани от декларатора и членове на неговото семейство по 

силата на постановлението и ученическите стипендии. 

*Когато е ползван неплатен отпуск или лицето работи на непълно работно време (по-

малко от 8 часа на ден), обстоятелството изрично се посочва в документа за доход. В 

документите за доход трябва да са посочени и сумите за изплатени болнични от 

работодателя и НОИ. 

Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получени доходи в 

съответната валута, а в електронната форма попълват превърнатата в лева сума. 

Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел за получените през периода 

пенсии по месеци. 

При разведени родители се представя  доходът на родителя, на когото са присъдени 

родителските права, и ксерокопие от съдебно решение за другия родител, като се 

изчислява и сумата от издръжката за 6 месеца. 

В случай на следващ брак на родителя, на когото са присъдени родителските права, се 

представят и доходите на настоящия съпруг/а. 

Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда, документ за 

получените обезщетения от НОИ и Декларация по образец, собственоръчно написана 

от безработния. 
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Собствениците на фирми и лицата на свободни професии представят данъчна 

декларация за предходната година (или документ за разпределение на печалбата и 

получения дивидент), откъдето се установява средно месечният брутен доход на 

лицето. Когато той е по-нисък от осигурителния, се декларира (взема) осигурителният 

доход. 

Когато родителите се занимават с търговия, продажба  на селскостопанска 

продукция, занятия и т.н.,  представят данъчна декларация за предходната година, 

ксерокопие на картона за регистрация като ЗП, а ако не са подали такава в НАП – 

декларират получения доход от тази дейност за наблюдавания период. 

Други документи, удостоверяващи членство на домакинството:      

УВЕРЕНИЕ за братя и сестри, ако са ученици или студенти в редовна форма на 

обучение. 

АКТ ЗА РАЖДАНЕ за неучещи братя и сестри до 6-годишна възраст. 

КСЕРОКОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ при починал родител. 

Забележка: Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края 

на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа 

на документи с невярно съдържание. 


