
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

От ________________________________________________________________________________ 

жив. гр.____________________________________________________________________________ 

уч-к/ка  в  ПТГ „Цар Симеон Велики” гр.Търговище ________клас 

 

Моля да ми бъде отпусната месечна стипендия за _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

І.1. УСПЕХЪТ МИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021г. e_________  

   2. БР.НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ ЗА ПЪРВИ СРОК НА   УЧЕБНАТА 2020/2021г. ________ 

 /Учениците от 8 клас попълват само т.1/               Подпис  кл.ръководител_______ 

             

ІІ. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: 

1.Баща __________________________________________занятие____________________ 

   гр./с/_____________________________ул.________________________________№___ 

2.Майка_________________________________________занятие____________________   

   гр./с/_____________________________ул.________________________________№ ___ 

3.Брат /сестра/____________________________________занятие____________________ 

   гр./с/_____________________________ул.________________________________№____ 

4._______________________________________________занятие____________________ 

   гр./с/_____________________________ ул._______________________________№____ 

5._______________________________________________занятие____________________ 

   гр./с/______________________________ул._______________________________№____ 

 

ІІІ. МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ: 

Доходите на семейството ми, получени през периода  от 01.08.2020 г. до 31.01.2021 г. /6 месеца/ са: 

1.Доходи от трудови правоотношения  ___________________________________________лв. 

2.Доходи от пенсии___________________________________________________________лв. 
       (без добавките за чужда помощ за лица  с трайно намалена работоспособност) 

3.Обезщетение и  помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без еднократните помощи 

_______________лв. 

4. Месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца______________ лв. 

5. Месечни помощи по реда на Закона за   социално подпомагане ____________________лв. 

6. Стипендии _________________________________________________________________лв. 
    ( без получаваните по силата на постановлението) 

7. Наеми  _____________________________________________________________________лв. 

8. Хонорари __________________________________________________________________лв. 

9.Други доходи _____________________________________________________________лв. 

                         

                                                ОБЩО________________________лв. 

                                                Месечен доход на член от семейството____________лв. 

 

IV. НЕ СЪМ НАКАЗАН ПО ЧЛ.43 АЛ.1 Т.2,3 И 4 ОТ ПДУ. 

  

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

чл.313 от НК е че получената неправомерна стипендия подлежи на връщане. 

Прилагам: 

1.________________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________________ 
ЗАБЕЛЕЖКА:В членовете на семейството на ученика се включват бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и 

сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, който не е родител, за 

член на семейството  се счета новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят 
с нега. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за 

членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, 

с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него. 

____________202… г.                                                                      Декларатор:__________________________ 

гр.Търговище                                                                          

                                                                                                          Родител:_____________________________ 

 


