Образец 1
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
от ……………………………………………………………….……………………….…..…..…,
живущ …………………………………………………………………………………….…..…..,
ученик в ……………клас, ПГСАГ „Васил Левски” - гр.Варна,
учебна ……………………………….година
Моля да ми бъде отпусната месечна стипендия за постигнатио бразователни
резултати
за първия учебен срок / втория учебен срок на учебната 20 …. - 20 ….. година
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Успех от І учебен срок / от предходната учебна година ………..........................................;
ІІ. Не съм прекъсвал(а) обучението си или повтарял(а) учебната година ( с изключение – по болест);
ІІІ. Нямам наложено наказание с решение на Педагогическия съвет;

ІV. Имам / нямам наложено наказание „Забележка” ( ненужното се зачерква)
V. Неизвинени отсъствия от предходния учебен срок ………………………………..
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.

Дата ...........…………..
гр. (с.)...........................

Декларатор: ........................................
Родител: ...............................................
(Попечител)
(име, подпис)

Общият успех на ученика(чката) е …………………….; не е прекъсвал(а) обучението си
или повтарял(а) учебната година (повтаря учебната година поради болест); няма
наложено наказание с решение на Педагогическия съвет;има / няма наложено наказание
„Забележка”; има допуснати…………неизвинени отсъствия за предходния учебен срок.
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.
Класен ръководител: ………………………….. ………….
(име, подпис)

Образец 2
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
от ………………………………………………………………….…..……………………...…,
живущ …………………………………………………………….………………………..…..,
ученик в ……………клас, ПГСАГ „Васил Левски” - гр.Варна,
учебна ……………………………….година
Моля да ми бъде отпусната месечна стипендия за подпомагане достъпа до
образование и предотвратяване на отпадането
за първия учебен срок / втория учебен срок на учебната 20 …. - 20 ….. година
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Успех от І учебен срок / от предходната учебна година ………..........................................;
ІІ. Не съм прекъсвал(а) обучението си или повтарял(а) учебната година ( с изключение – по болест);
ІІІ. Нямам наложено наказание с решение на Педагогическия съвет;

ІV. Имам / нямам наложено наказание „Забележка” ( ненужното се зачерква)
V. Неизвинени отсъствия от предходния учебен срок ………………………………..
VІ. Семейно положение:
1. Баща ………………………………………………………………………………………..….,
живущ ……………………………............................………………………….…........................,
работи в ………….…….......................................……..…………………………..………………
2. Майка …………………………………………………………………………..……….……….,
живуща ……………………………........................................................................…………….…,
работи в ………………......................................…..…..………………………….………………..
3. Брат ……………………………………………………………………..…..............................,
живущ ……………………………............................………………………….….........................,
работи в ………….…….......................................……………………………..………………..…
4. Сестра ………………………………………………..............................……………….….....,
живуща ……………………………............................………………………..….........................,
работи в ………….……..........................................................................……..………………..…
VІІ. Материално положение:
Доходите на семейството ми, получени през предходния 6-месечен периода
( м. март – август / м.август – януари) са:

1. Доходи от трудови правоотношения: ........................................................................… лв.
2. Доходи от пенсии: ………..........................……………………………………………... лв.
(без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност)
3. Обезщетения 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 Постановление 33 на МС)
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 отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на
връщане.
Прилагам следните документи:
1. ......................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................

Дата ...........…………..
гр. (с.)...........................

Декларатор: .....................................
Родител: ...........................................
(Попечител)
(име, подпис)

Общият успех на ученика (чката) е …………………….; не е прекъсвал(а) обучението си
или повтарял(а) учебната година /повтаря учебната година поради болест; няма
наложено наказание с решение на Педагогическия съвет; има / няма наложено наказание
„Забележка”; има допуснати………… неизвинени отсъствия за предходния учебен срок.
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.
Класен ръководител: ………………………….. ………….
(име, подпис)

Образец 3
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
от ……………………………………………………………………………….……….…..…..…,
живущ …………………………………………………………………………………….…..…..,
ученик в ……………клас, ПГСАГ „Васил Левски” - гр.Варна,
учебна ……………………………….година
Моля да ми бъде отпусната месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни
увреждания
за първия учебен срок / втория учебен срок на учебната 20 …. - 20 ….. година
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Не съм прекъсвал(а) обучението си или повтарял(а) учебната година(с изключение – по болест);
ІІ. Нямам наложено наказание с решение на Педагогическия съвет;

Прилагам следните документи:
1. ........................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................
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.
Дата ...........…………..
гр. (с.)...........................

Декларатор: ........................................
Родител: ...............................................
(Попечител)
(име, подпис)

Ученикът(чката) не е прекъсвал(а) обучението си или повтарял(а) учебната година /
повтаря учебната година поради болест; няма наложено наказание с решение на
Педагогическия съвет
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.
Класен ръководител: ………………………….. ………….
(име, подпис)

Образец 4
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
от ……………………………………………………………………………….……….…..…..…,
живущ ……………………………………………………………………………….…….…..…..,
ученик в ……………клас, ПГСАГ „Васил Левски” - гр.Варна,
учебна ……………………………….година
Моля да ми бъде отпусната месечна стипендия за ученици без родител или родители
за първия учебен срок / втория учебен срок на учебната 20 …. - 20 ….. година
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Не съм прекъсвал(а) обучението си или повтарял(а) учебната година (с изключение – по болест);
ІІ. Нямам наложено наказание с решение на Педагогическия съвет;

Прилагам следните документи:
1. ........................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................
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.
Дата ...........…………..
гр. (с.)...........................

Декларатор: ........................................
Родител: ...............................................
(Попечител)
(име, подпис)

Ученикът(чката) не е прекъсвал(а) обучението си или повтарял(а) учебната година /
повтаря учебната година поради болест; няма наложено наказание с решение на
Педагогическия съвет
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.
Класен ръководител: ………………………….. ………….
(име, подпис)

Образец 7
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ
от …………………………………………………………………………………….….…..…..…,
живущ ………………………………………………………………………………….….…..…..,
ученик в ……………клас, ПГСАГ „Васил Левски” - гр.Варна,
учебна ……………………………….година
Моля да ми бъде отпусната целева месечна стипендия за покриване на конкретни
разходи, свързани с обучението на ученика - разход за…… (транспортна карта или
общежитие) ………………………………………………………………………………………………
за първия учебен срок / втория учебен срок на учебната 20 …. - 20 ….. година
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Не съм прекъсвал(а) обучението си или повтарял(а) учебната година (с изключение – по болест);
ІІ. Нямам наложено наказание с решение на Педагогическия съвет;
ІІІ. Имам / нямам наложено наказание „Забележка” (ненужното се зачерква)

ІV. Неизвинени отсъствия от предходния учебен срок ……………………………………..
V. Семейно положение:
1. Баща ………………………………………………………………………………………..….,
живущ ……………………………............................………………………….…........................,
работи в ………….…….......................................……..…………………………..………………
2. Майка …………………………………………………………………………..……….……….,
живуща ……………………………........................................................................…………….…,
работи в ………………......................................…..…..………………………….………………..
3. Брат ……………………………………………………………………..…..............................,
живущ ……………………………............................………………………….….........................,
работи в ………….…….......................................……………………………..………………..…
4. Сестра ………………………………………………..............................……………….….....,
живуща ……………………………............................………………………..….........................,
работи в ………….……..........................................................................……..………………..…
VІ. Материално положение:
Доходите на семейството ми, получени през предходния 6-месечен периода
( м. март – август / м.август – януари) са:

1. Доходи от трудови правоотношения: ........................................................................… лв.
2. Доходи от пенсии: ………..........................……………………………………………... лв.
(без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност)
3. Обезщетения 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 Постановление 33 на МС)
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 отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на
връщане.
Прилагам следните документи:
1. ......................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................
Дата ...........…………..
гр. (с.)...........................

Декларатор: .....................................
Родител: ...........................................
(Попечител)
(име, подпис)

Ученикът(чката) не е прекъсвал(а) обучението си или повтарял(а) учебната година /
повтаря учебната година поради болест; няма наложено наказание с решение на
Педагогическия съвет; има / няма наложено наказание „Забележка”; има
допуснати………………. неизвинени отсъствия за предходния учебен срок.
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.
Класен ръководител: ………………………………….
(име, подпис)

