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ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БУРГАС 

Ул. “КОПРИВЩИЦА ” № 10, тел. 056-83-75-91, e-mail: gimnasy_rus_bs@abv.bg 

   

вх. № УВД-22.........................../ ...............202......г. 
ДО 

ДИРЕКТОРА 

НАПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ГР. БУРГАС 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

от…………………………………………………………………………………., ЕГН ………………………………… 

(тритеимена на ученика) 

адрес: ………………………………………………………………………………, тел.: …………………………………… 

ученик от ………………… на ПГЧЕ ”ВасилЛевски” през учебната ………/……….. година 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Изявявам желание да получавам стипендия почл.4, ал.1, т.2 – ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДОСТЪПА ДО 

ОБРАЗОВАНИЕ за ІI-ри срок на учебната 2020/2021 година 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

І. Успех от І-ви срок на 2020/2021година:  ....…………………..………………..................... 

/ с думи и цифри / 

 

ІІ .Допуснати отсъствия: ИЗВИНЕНИ      от 15.09.2020 до 04.02.2021/ БРОЙ ………………. 

     НЕИЗВИНЕНИ от 15.09.2020 до 04.02.2021/ БРОЙ …………….. 

 

Има/Няма наложени наказания. Ако има, посочете № на Заповед и срок……………………………. 

Поведение: .................................................................................................................................................... 

(попълва се при особени прояви) 

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

 
/ с думи и цифри / 

ІІI. Семейно положение: 

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

занятие ………………………………, адрес ………………………………………………………………………... 

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

занятие ………………………………, адрес ……………………………………………………………................... 

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

роден/а/ на …………………………, адрес ...……………………………………………………………………….. 

Учи в ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

роден/а/на ……………………………, АДРЕС  …………………………………………………………………..... 

Учи в ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ІV. Материално положение: / равно или по-ниско от 617 лв. на член от семейството / 
Доходът на семейството ми от 01.07.2020 г. до 31.01.2021 г. вкл. е: 

1. Доходи от трудови правоотношения       ……….……. лв. 

2. Доходи от пенсии (бездобавкитезачуждапомощзалица с трайнонамаленаработоспособност)……………….......лв. 

3. Обезщетения и помощи по реда на КСО- без еднократните помощи   ……….……..лв. 
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4. Месечнип 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 (без получаваните по силата на постановлението)    ……….……..лв. 

7. Наеми от жилища, магазини и др.        ……….……..лв. 

8. Хонорари           ……….……..лв. 

9. Други доходи          ……….……..лв. 

          ВСИЧКО/ОБЩО:...…..………………...лв. 

Месечен доход на член от семейството: ......................... лв. 

 

 

Декларирам, че 

 Нямам наложени наказания 

 Не получавам стипендия по договор 

 Имам участие в: 

1.Олимпиадапо...............................................................класиране............................................................... 

2.Спортнипрояви...............................................................класиране.............................................................. 

3.Другиучилищни мероприятия.....................................................................................................................  

Имам/Нямам издадена дебитна карта в Банка............................................................................................................ 

№ на сметка.................................................................................................................................................................... 

(ако ученика няма издадена дебитна карта, прилага копие от личната карта) 

Прилагам: 

1. ............................................................ 3. ............................................................. 

2. ............................................................ 4. ............................................................. 

 

Надявам се желанието ми да бъде удовлетворено. 

 

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

чл. 313 от НК и неправилно получена стипендия подлежи на връщане. 

 

С уважение: ................................ 

                        (подпис на ученика) 

Родител: …………………………………………………………………………………….. 

                                 (име, фамилия, подпис) 

 

МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО: ……………………… лв. 

Служител ЗАТС в училище …………………………………………………………………………. 

(име, фамилия, подпис) 

(Попълва се от служителя ЗАТС в училище и се заверява от гл.счетоводител) 

 

Проверил – председател/член на комисията по стипендии …………………………………………… 

(име, фамилия, подпис) 

 

Информацията за успеха, отсъствията и поведението на ученика се попълва от класния ръководител, 

който с подписа си носи отговорност и гарантира достоверността на информацията. 

Информацията за месечния доход се попълва от служителя ЗАТС и се заверява от гл.счетоводител 


