6/25/2019

Държавен вестник

Министерски съвет
брой: 79, от дата 3.10.2017 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

стр.8

Постановление № 210 от 28 септември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни
помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210
ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от
2004 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 34 от 2009 г., бр. 27, 29 и 41 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г.;
Решение № 12921 на Върховния административен съд от 2014 г. – бр. 32 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2015 г. и бр. 34 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 11, ал. 2 т. 1 и 2 се отменят.
§ 2. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението декларация се прилага лична карта (за справка).“
§ 3. В чл. 16, ал. 1 думите „приложени към него удостоверение за раждане на детето (за справка) и“ се заменят с „приложено към него“.
§ 4. В чл. 16а, ал. 3 т. 1 се отменя.
§ 5. В чл. 17, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се отменя.
2. В т. 5 след думата „съпрузите“ се поставя тире и се добавя „само в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може по
служебен път да получи информация за съдебното решение“.
§ 6. В чл. 24а, ал. 1 т. 1 се отменя.
§ 7. В чл. 25, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 7 след думата „съпрузите“ се поставя тире и се добавя „само в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може по
служебен път да получи информация за съдебното решение“.
§ 8. В чл. 31, ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 9. В чл. 34а, ал. 3 след думата „политика“ се поставя точка и текстът до края се заличава.
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