Приложение № 3
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
От …………………………………………………………………………………………...
/ име, презиме и фамилия на ученика/

живущ ……………………………………………………………………………………….
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. Успех от ………………………………………………… ………………….. …….
/първия срок / предходната учебна година/

/изписва се успехът с думи и цифри/

ІІ Семейно положение:
1.Баща ……………………………………………………………………………………..........................................................
Работи в………………………………, живущ в …………………………………………......................................................
ул. …………………………………………………………………………………………........................................................
2. Майка …………………………………………………………………………………….....................................................
Работи в ………………………………, живуща в ………………………………………......................................................
ул. ………………………………………………………………………………………….......................................................
3. Брат/сестра ………………………………………………………………………………....................................................
роден/а/ на ………………………………..живее в ………………………………………....................................................
Учи/работи в ………………………………………………………………………………………........................................
4. Брат/сестра ………………………………………………………………………………...................................................
роден/а/ на ………………………………..живее в ………………………………………....................................................
Учи /работи в ……………………………………………………………………………………….......................................
5. Съпруг на майката/съпруга на бащата ..............................................................................................................................
Работи в………………………………, живущ/а в …………………………………………................................................
ул. …………………………………………………………………………………………........................................................
6. Фактически съжителстващ с майката/бащата с лице, което не е родител ......................................................................
............................................................................Работи в ..........................................................................................................
живущ в ........................................................ул. ................................................................................. ......................................
7. Непълнолетни деца на съпруга на майката/бащата или на фактическия съжителстващ с майката/бащата, в случай,
че живеят заедно ............................................................................................................ .............................................................
живее в ……………………………………….............................................................................................................................
Учи/работи в ………………………………………………………………………………………...........................................
ІІІ. Материално положение:
Дохода на семейството ми от ………………….. г. до ………………………. г. вкл. е:
/изписва се 6 месечния период, в зависимост от това, за кой срок се кандидатства/
1.

Доходи, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица:

1.1. Доходи от трудови правоотношения

.………………. лв.

1.2. Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

.………………. лв.

1.3. Доходи от друга стопанска дейност

.………………. лв.

1.4. Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество .………………. лв.
1.5. Доходи от източници по чл. 35, както и доходи, облагаеми с окончателни данъци по този закон
.................................................................................................................................... ......................

.………………. лв.

..........................................................................................................................................................

.………………. лв.

..........................................................................................................................................................

.………………. лв.

2.

Доходи от пенсии,без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност

.………….. лв.

3.

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

……………… лв.

4.

Месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане

……….……… лв.

5.

Обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без еднократните помощи

.....………. лв.

6.

Присъдени издръжки и стипендии без получаваните по силата на ПМС № 328/21.12.2017 г.

.....………. лв.

ВСИЧКО ………………….……..лв.

Месечен доход на член от семейството:………………
Известно ми е, че за вписване на неверни данни по тази декларация нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане.
Прилагам следните документи:
1. ……………………………………………………

2. ……………………........……………………

3 ……………………………………………………

4…………………………........……………….

5 ……………………………………………………

6……………………………........…………….

Дата ………….

Родител – име и фамилия…………………………………

Декларатор /ученик/:

Подпис:............................................

Подпис: …………………………..

Проверил документите:.......................................................................................
(Име и фамилия на класния ръководител )

..................................
(подпис)

