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Приложение 2 

Месечна стипендия за подпомагане на  

достъпа до образование и предотвратяване на отпадането  

  

Вх.№ ............................./................ 202.... г.  

   

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ  

  

  

От  ……………………………………………………………..….…………………………………………… 
трите имена на ученика  

  

живущ в  ……………………………………………………………..….…………………………………… 
постоянен адрес 

  

ученик в ................. клас на ПГМЕТ „Христо Смирненски”, гр. Кнежа                 
           клас

    

 

Попълва се от класния ръководител!  
 

Успех от предходния срок /година …………………………….……………………… ,  
                                                                    изчислен с точност до втория десетичен знак 

брой неизвинени отсъствия …………………                                                                                    
 

Класен ръководител: ........................................................................................... Подпис: ...........................  
                                                                                       име, фамилия  

 

  

Моля да ми бъде отпусната МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 

ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО през 

първи/втори срок на 20......../20........ учебна година.     

излишното се зачертава   

                                                                   

ДЕКЛАРИРАМ:  

I. Семейно положение:  

1. Майка ……………………………………………………………..….………………………………., 

живуща …………………………………………………, работи в …………………………………….. 

2. Баща ……………………………………………………………..….…………………………………, 

живущ ………………………………………………….., работи в …………………………………….. 

3. Сестра …………………………………………………………..….……………………………….....,  

живуща …………………………………………………, работи/учи в ………………………………... 

3.1. Сестра …………………………………………………………..….………………………………..,  

живуща …………………………………………………, работи/учи в ………………………………... 

 

mailto:pgm_kn@mail.bg


 

 2 

4. Брат ……………………………………………………………..….………………………………....., 

живущ ………………………………………………….., работи/учи в ………………………………... 

4.1. Брат …………………………………………………………..….………………………………....., 

живущ ………………………………………………….., работи/учи в ………………………………... 

II. Материално положение:  

Доходите на семейството ми, получени през периода ………………………………………………, са:  
за предходните 6 месеца  

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 …………………………... лв.  
   без еднократните помощи  

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 на МС № 328 от 21.12.2017 г.  

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

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

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

  

Всичко ……………………………………………… лв.  

  

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

       

Прилагам следните документи, удостоверяващи дохода на членовете на семейството ми за  

предходните 6 месеца:  

  

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

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

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

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

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

 

        Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс и неправомерно получената стипендия подлежи на връщане.  

   

  

Дата .......................         Декларатор: ………………………………………………  

гр. Кнежа                                                                                                                                       име, фамилия и подпис   

            Родител/настойник: ……………………………………………… 
                                                                                                                                                              име, фамилия и подпис  
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