
Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ – гр. Казанлък 
 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

от ............................................................................................................................................................. 

живущ/a .................................................................................................................................................. 

ученик в …………….клас през учебната …………/…………… г. 

 

Моля да ми бъде отпусната стипендия за ……… срок на учебната …………./……….. г. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

І. Общ успех от …………………………………………………   …………………..   …….............. 

                         /първия срок / предходната учебна година/     /словом /         /цифром/ 

ІІ Семейно положение: 

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

живущ в …………………… ул. …………………………………………………………………….... 

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

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

живущ в …………………… ул. …………………………………………………………………….... 

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

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

роден/а/ на ………………………………..живее в ……………………………………….................... 

учи/работи в ………………………………………………………………………………………........ 

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

роден/а/ на ………………………………..живее в ……………………………………….................... 

учи /работи в ………………………………………………………………………………………......... 

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

роден/а/ на ………………………………..живее в ……………………………………….................... 

учи /работи в ………………………………………………………………………………………......... 

ІІІ. Материално положение: 

Доходите на семейството ми от ………………….. г. до ………………………. г. включително са: 

                /изписва се 6 месечния период, в зависимост от това, за кой срок се кандидатства/ 

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 семейните помощи за деца  ……………… лв. 

5. Месечни помощи по реда на Закон за социално подпомагане                 ……….………лв. 

6. Стипендии /без получаваните по силата на ПМС № 33 от 15.02.2013 г./         …………….. ..лв. 

7.  Наеми                                              ..…………….. лв. 

8. Хонорари                                                       .…..………….. лв. 

9. Други доходи                                       ………………. лв. 

               ВСИЧКО ………………….……..лв. 

 

Месечен доход на член от семейството:……………… 



ІV. 3. Имам допуснати ______  неизвинени отсъствия  

/посочва се броя на отсъствията за предходния учебен срок/ 

 

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

отговорност по чл. 313 от НК и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане. 

 

Прилагам: 

1. …………………………………………………..  5. ………………………………………… 

2 ……………………………………………………  6………………………………………….. 

3 ……………………………………………………  7………………………………………….. 

4 ……………………………………………………  8………………………………………….. 

 

Предоставяйки тези данни, давам съгласие на ПГ „Иван Хаджиенов” – гр. Казанлък да ги използва за нуждите на гимназията във връзка с 

осъществяване на всички дейности свързани с отпускане и изплащане на стипендия по реда на Постановление № 33 от 15.02.2013 г. за 

условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Посочената информация ще бъде обработвана 

и съхранявана в ПГ „Иван Хаджиенов” – гр. Казанлък и включена в база данни на гимназията, според изискванията на Закона за защита на 

личните данни. 

 

Дата ………….          

Декларатори: 

Ученик:_______________________ 

                              /подпис/ 

      
Родител, 

настойник/попечител/: __________________________________________________________________  ________________ 

    /трите имена/                                                       /подпис/

  

 

 

Общият успех на ученика е __________, няма наложени наказания по предложение на 

Педагогическия съвет, има допуснати ______ неизвинени отсъствия за предходния учебен 

срок. 

 
Класен ръководител: ___________________________________________ ____________ 

                                                                      /име,фамилия/                                     /подпис/ 

 


