Приложение 1
МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ - ВАРНА

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
от……………………………………………………………………….....................................................
живущ………………………………………………………………………………………......................
ученик…………………………
/ клас/
Моля да ми бъде отпусната стипендия за втори срок на учебната 2019/2020 г.
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Успех ……………………….………………………………………………
/oт първи срок на учебната 2019/2020 г /

ІІ. Семейно положение:
1.

Баща…………………………………………………., живущ гр./с/……………………..
Работи в …………………………………, адрес ……………….………………………..

2.

Майка………………………………….……………., живуща гр./с/…………………….
Работи в …………………………………, адрес ………………….……………………..

3.

Брат…………………………………………………., живущ гр./с/……………………...
Учащ/работи в…………………………………………………………...............................

4.

Сестра………………………………………………, живуща гр./с/……………………...
Учаща/работи в…………………………………………………………………………….

ІІІ. Материално положение:
Доходите на семейството ми, получени през периода са:……………....……..…..…..... лв.
/ от предходните 6 месеца - м.08.2019г. - м.01.2020г./

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 семейни помощи за деца ............. лв.

5.

Месечни помощи по реда за Закона за социално подпомагане ....………..….…........ лв.

6.

Стипендии ………………………………………………….....………….…….……...... лв.
/без получаваните по силата на това постановление/

7.

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

8.

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

9.

Други доходи……………………………………………………...................………...... лв.
Всичко:………...……………лв.
Месечен доход на член от семейството.....…….…….. лв.

IV. Имам/нямам банкова сметка в Експресбанк АД
1.

Банковата сметка, издадена от предходни години (за получаване на стипендия) .

2.

Издадена лично, съгласно приложен банков документ.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс и
получената неправомерно стипендия подлежи на връщане.
ПРИЛАГАМ: 1. ……………………………………………………………….....
2. …..……………………………………………………………...
3. ………………………………………………………………...
Дата…………………
гр. Варна

Декларатор…………………..
Родител/ Настойник: ………………………

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ
1. Декларирам, че успехът /балът ……………....……………………………………………......
/ oт първи срок на учебната 2019/2020 г /
на………………………………………………………..……………………………………….
/име, презиме, фамилия/
ученик/чка/ от …………….. клас е сверен с личния картон/служебната бележка.
2. Декларирам, че ученикът/чката не е прекъснал/а или повтарял учебната година и няма наложено наказание със заповед
на директора.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Класен ръководител: …………………………
/

/

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ УЧЕНИКА

Декларирам, че получавам/не получавам (ненужното се зачерква) стипендия по чл.10, чл.16, ал.3 и ал.6 от Наредбата за
условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби.
Стипендията ще получавам до …………………включетелно.

Декларатор: ………………………………………….
/име, фамилия, подпис/

