Вх.№ ………./………………..

Приложение №2

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
От:.........................................................................................................
Адрес: гр./с. ....................................................... ул.№ …………………………………….…..
ученик от ...................... клас при ПМГ „К.Величков”, гр.Пазарджик
Заявявам желание да ми бъде отпусната месечна стипендия за ………. СРОК на учебната
20…./20……г. за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
ДЕКЛАРИРАМ:
I. Среден успех от …… срок на 20…../20….. учебна година:
………………………….
II. Семейно положение:
1. Баща ................................................................................... живущ в гр./с....................................................
работи в .................................................................................................................................................
2. Майка ....................................................................................... живущ в гр./с.................................................
работи в .......................................................................................................................................
3. Брат .........................................................................................живущ в гр./с..............................................
ученик в .....................................................................................................................................
4. Сестра .....................................................................................живуща в гр./с..................................................
ученичка в ............................................................................................................................
Ш. Материално положение:
Доходите на семейството ми, получени през периода от …………………. до ………………………
/от предходните 6 месеца - м………. 20……г. – м…………. 20…………г./ са:
1.

Доходи от трудови правоотношения

………………..лв.

/вкл.обезщетения за временна нетрудоспособност/

2.

Доходи от пенсии

………………..лв.

/без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност/

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обезщетения и помощи по реда на КСО /без еднократните помощи/
Месечни помощи и добавки по реда на Закона за сем. помощи за …………. деца
Месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане
Стипендии /без получаваните по силата на постановлението/
Наеми
Хонорари
Други доходи /присъдени издръжки и др./
ВСИЧКО:

Месечен доход на член от семейството:

………………..лв.
………………...лв.
….…..................лв.
...........................лв.
………………….лв.
………………....лв.
……..…………..лв.
......................лв.
............................лв.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по
чл.313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане.
Прилагам: 1. ..........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................
4. ……………………………………………………………………………………….…

Дата:
гр. Пазарджик

Декларатор:
…..…………
Родител (попечител): …………....
Обърни!!!

Попълва се от класния ръководител!
I. Успех от ……… срок на 20…./20…. учебна година: …………….........................................
/изчислен с точност до втория десетичен знак/

II. Отсъствия по неуважителни причини :
III. Отсъствия по уважителни причини :

……………………..
………...……………

…………………………………………………………………………………………………….
/обяснителна записка за отсъствията, при необходимост/
Забележка: Отсъствията са от ………… срок 20………./20……..г.
Декларирам, че ученикът не е прекъснал или повтарял учебната година и няма наложено
наказание със заповед на директора.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Класен ръководител: …………………………
/…………………………………/

