
Приложение 2 

ДО 
ДИРЕКТОРА 
НА ПГ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ 
ГР. САМОКОВ 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ 

от : 
живущ/живуща 
ученик в през учебната 2022/2023г. 

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 
Моля да ми бъде отпусната стипендия за подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на отпадането за първия срок на учебната 2022/2023г. 

Декларирам: 
I. Успех и отсъствия: 

> Успехът ми за учебната 2021/2022 г. е / /; 
> За 2021/2022 учебна година съм допуснал/а 

( ) отсъствия по уважителни причини. 
(с думи) 

> Декларирам, че за 2021/2022г. не съм допуснал/а повече от 7 /седем/ 
отсъствия по неуважителни причини. 

II. Семейно положение: 
1. Баща 

занятие живущ в ул. 

2. Майка 
Занятие , живуща в 
ул 
3. Брат/сестра 

роден/а на , живее в учи в 

4. Брат/сестра 
роден/а на : , живее в 
учи в 

III. Материално положение: 
Доходите на семейството ми, получении през периода 01.03.2022 г. - 31.08.2022 г. 
вкл. са: 
1. Доходи от трудови правоотношения лв. вкл. и обезщетения за 
временна неработоспособност (болнични) лв. 
2. Доходи от пенсии лв. / без добавките за чужда помощ за лица 
с трайно намалена работоспособност/ 
3. Обезщетения и помощ по реда на Кодекса за социално осигуряване без 
еднократните помощи лв. 
4. Семейни помощи по реда на Закона за социално подпомагане 

лв. 



5. Стипендии лв./ без получаваните по силата на 
постановлението/ 
6. Издръжки от другия родител (при разведени родители) лв. 
7. Наеми от жилища, магазини и др лв. 
8. Доходи от други дейности лв. 

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

Не получавам стипендия по договор. 
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. 

Прилагам следните документи: 

1. 
2. 
3. 

Родител - име С уважение: 
(подпис на родител) 

Кл. ръководител: 
(име, фамилия) 

Подпис: 
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СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА 

Настоящата се издава на 

ученик от клас, през учебната 2021 /2022година с 

класен ръководител 

Ученикът има вписани бр. отсъствия по неуважителни причини 
и по уважителни причини за периода от 15.09.2021 г. до 28.01.2022г. 
/взема се предвид първия срок на учебна година/ 

Дата: 

Класен ръководител: 

Име: 

Подпис: 


