
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, ГР. ДИМИТРОВГРАД 

 

Стр. 1 от 2 

 

Приложение 2 

Вх. № ……… 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА 

НА ПГ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 

ГР. ДИМИТРОВГРАД 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

От………………………………………………………………………………………….………………, 

живущ/живуща ……………..……………………………………………………………………………, 

ученик в ……………клас, през учебната ……………………година. 

Моля да ми бъде отпусната: 

 Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 

отпадането; 

 Месечна целева стипендия за покриване на конкретни разходи, свързани с подпомагане да 

достъпа до образование и преодоляване на отпадането; 

 Еднократна целева стипендия за покриване на конкретни разходи за преодоляване от ученика 

на социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование; 
  /поставя се отметка на заявения вид стипендия/ 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

 

І. Успех……………………….……………………………………………………….……………………. 
/от предходния срок/година – излишното се зачертава, изписва се с цифри и думи / 

ІІ. Семейно положение: 

1. Баща…………………………..…………………………………………………………………………. 

живущ ……………………….………………………………………………………….………………….. 

работи в …………………………………………………………………………….………………………. 

2. Майка……………………………………………………………………………………….……………. 

живуща…………………………………………………..….………………………………………………. 

работи в ……………………………………………………………………………….……………………. 

3. Брат/сестра…………………………………...…………………………………………………………. 

роен/а/ на ………………………, живущ/а/ ……………………………………………………………… 

Учи в ……………….…………………………………………………………................................………. 

4. Брат/сестра……………………...………………………………………………………………………. 

роен/а/ на ………………………, живущ/а/ ……………………………………………………………… 

Учи в ……………….…………………………………………………………................................………. 

5. Брат/сестра……………………...………………………………………………………………………. 

роен/а/ на ………………………, живущ/а/ ……………………………………………………………… 

Учи в ……………….…………………………………………………………................................………. 

ІІІ. Материално положение: 
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Доходите на семейството ми, получени през периода от …………………г. до ……………………..г. 

включително са: 
  /изписва се 6 месечния период, в зависимост от това, за кой учебен срок се кандидатства/ 

1. Доходи от трудови правоотношения лв. 

2. Доходи от пенсии /без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена 

работоспособност/ 

 

лв. 

3. Обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без 

еднократните помощи 

лв. 

4. Месечни помощи и добавки по рeда на Закона за семейни помощи за 

деца 

лв. 

5. Месечни помощи по реда за Закона за социално подпомагане лв. 

6. Стипендии /без получаваните по силата на това постановление/ лв. 

7. Наеми лв. 

8. Хонорари лв. 

9. Други доходи лв. 

ВСИЧКО лв. 
 

Месечен доход на член от семейството.....…….……..…лв. 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося наказателна  отговорност 

по чл. 313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане. 
 

Прилагам следните документи: 

1. ……………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………….…………………………..…………………………………………... 

4. ……………………………….……………………….……………………………………………… 

5. …………………………….………………………….……………………………………………… 

6. ………………………………………………………..……………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Дата…………………    Декларатор: ………………..…………….. 

гр. Димитровград     Родител:…………………………………... 

/Попечител/: ……………………………… 

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: 

1. Декларирам, че посоченият от ученика среден успех е сверен с личния картон. 

2. Декларирам, че ученикът не е прекъснал или повтарял учебната година и няма наложено 

наказание от Педагогическия съвет. 

3. Към момента на подаване на заявлението отсъствията на ученика са: 

извинени …………………………… 

неизвинени ………………………… 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК. 

Класен ръководител: …………………………… 

   ……………………………… 
/име и фамилия/ 

 


