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ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 

  

От………..…………………………………………………………………………………...................... 

(Име, презиме, фамилия на ученика) 

Живущ…………………………………………………………………………………………………… 

(Адрес по местоживеене) 

 
От……………………………………………………………………………………………………….... 

(Име, презиме, фамилия на родител/настойник/попечител на ученика) 

Живущ…………………………………………………………………………………………………… 

(Адрес по местоживеене) 

 

Ученик…………………………….                                       

 (клас) 

  

 

Моля да ми бъде отпусната стипендия, през ........................................... срок на учебната 2022/2023 година  

        ( първия / втория )  

по реда на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ПМС № 328/ 21.12.2017г. (ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО 

ОБРАЗОВАНИЕ И  ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО). 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

  

 

1. Успех ………………………………………  (цифром и словом) 

(от първи срок, година – излишното се зачертава) 

2. Общ брой точки от НВО по БЕЛ и математика........................................... 

(попълва се от класния ръководител на VIII клас за първи учебен срок) 

3. Нямам / имам наложена мярка по чл. 62 от Правилника на ПГД „Елисавета Вазова“; 

4. Нямам / имам наложена санкция по чл. 63 т. 1  от Правилника ПГД „Елисавета Вазова“; 

5. Нямам наложена или незаличена  санкция по предложение на Педагогическия съвет към момента на 

подаване на заявление – декларация; 

6. Членове на семейството: 
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Членове на семейството Име, презиме, 
фамилия и 

дата на 

раждане 

Адрес по 
местоживеене 

Месторабота  
/място на 

обучение/ 

Тел. за 
връзка  

 

Баща     

Майка   

 

    

Повторен брак (фактическо 

съпружеско съжителство; 

съпруг/съпруга или лицето, с което 

се съжителства)  
 

    

Братя / сестри 

(непълнолетни,нетрудоспособни) 

    

Братя / сестри  

(учащи за придобиване на средно 

образование до 20 годишна възраст) 
 

    

Други членове на семейството са: 
(непълнолетните  деца на 

новият съпруг / съпруга или лицето, 

с което се съжителства, ако живеят 

в семейството) 

    

 

За учащите членове на семейството се прилага Служебна бележка от учебното заведение. 

За непълнолетните членове на семейството се прилага ксерокопие на Акт за раждане. 

За нетрудоспособните  членове на семейството се прилага ксерокопие на решение на медицинска 

комисия. 

7. Материално положение 

Доходите на семейството ми, получени през периода…………20....г./……………20… .г са: 

  

…………   …………………………………………………………………………………………   

      цифром                                                                      словом    

(включват се всички получени суми през предходните 6 месеца) 

 

 

 

Прилагам документи, удостоверяващи доходите на членовете на семейството: 

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

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

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

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

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

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

7………………………………………………………………………………………………………….. 
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№ 

по 

ред 

 

Вид на доходите 

 

сума  /лв./ 

 

1 Доходи от трудови правоотношения   
 

 

2 Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;  

3 Доходи от друга стопанска дейност;  

4 Доходи от пенсии /без добавки за чужда помощ за лица с трайно намалена 
работоспособност/  

 

5 Обезщетения и помощи по реда на Закона за социално осигуряване без 

еднократните помощи   
 

6 Месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца    

7 Месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане    

8 Стипендии /без тази,  която е предмет на кандидатстване  

9 Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или 

имущество;  
 

10 Доходи от прехвърляне на права или имущество;  

11 Доходи от източници по чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица, а именно: 

1. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер; 
 2. парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не 

са предоставени от работодател или възложител; 

 3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) лихви, в т. ч. съдържащи 

се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13; от ЗДДФЛ 
4. производствени дивиденти от кооперации; 

5. упражняване на права на интелектуална собственост по наследство; 

както и доходи, облагаеми с окончателни данъци по този закон. 

 

12 Хонорари   

13 Доходи от други източници  

 ВСИЧКО:  

Всеки деклариран доход се удостоверява със съответния документ! 

 

 

Средният месечен доход на член от семейството е: …………………………………. лв.  

(доходът се доказва със служебни бележки) 

 

 

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: ……….          Декларатор (ученик): ………...............................................         ……..…….… 

гр. София                     /име, фамилия/                            /подпис/       

   

Класен ръководител: ……………………..………………………………………        …….………… 

                                                                                   /име, фамилия/                                     /подпис/  

   

Родител/настойник/попечител: ……………………………………….…………..        ……………… 

                                                                                    /име, фамилия/                                    /подпис/  


