ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
4004, гр. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски” № 2, тел: 032/ 69 27 77;
E-mail:pgm_plovdiv @abv.bg

__________________________________________________________________________________

Приложение № 2 към Вътрешни правила
Раздел V, 1.2

ДО ДИРЕКТОРА
на ПГМ

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
от..................................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/
живущ …………………………………………………………………………………………,
ученик в ……………………………………………………………………………… (клас),
Моля да ми бъде отпусната стипендия за …………………………………………
(първи учебен срок / втори учебен срок)
за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането,
ДЕКЛАРИРАМ:
I. Успех ……………………… (от предходния срок / година) – излишното се зачертава)
.
II. Не повтарям/повтарям учебната година. – излишното се зачертава).
III. Семейно положение:
1. Баща ……………………………………………, живущ ……………………………….,
работи в ………………………………………………………………………………………
2. Майка ………………………………………….., живуща ………………………………,
работи в ………………………………………………………………………………………
3. Сестра ………………………………………….., живуща ………………………………,
работи в ………………………………………………………………………………………
4. Брат ……………………………………………, живущ …………………………………,
работи в ………………………………………………………………………………………

5. Имам/нямам фактическо съпружеско съжителство …….................................................,
6. Имам/нямам сключен втори (друг) брак: …………………………………...…………,
7. Починал родител /само при един починал родител/
□ майка

□ баща

8. С баща неизвестен /в удостоверение за раждане/ ………………………………………
9. Родител , лишен от родителски права……………………………………………………
10. Родител, поставен под пълно запрещение………………………………………………
IV. Материално положение:
Доходите на семейството ми, получени през периода ………………………, са:
1. Доходи от трудови правоотношения ……………………….. лв.
2. Доходи от обезщетения за временна неработоспособност над 3 дни се удостоверяват
с документ от НОИ …………………………….. лв.
3. Доходи от пенсии ………………….. лв. (без добавките за чужда помощ за лица
с трайно намалена работоспособност).
4. Доходи от обезщетения за безработица се удостоверяват с документ от НОИ ……. лв
.
5. Обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без еднократни
те помощи ……………………….. лв.
6. Месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца ……… лв.
7. Месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане ……………………. лв.
8. Стипендии …………………………… лв. (без получаваните по силата на постановлението).
9. Наеми …………………….……………….. лв.
10. Хонорари ………………………………….лв.
11. Доходи получени от чужбина ………….. .лв.
12. Друг доходи ……………….…....................лв.
Всичко ………………………………………….лв.
Среден месечен доход на член от семейството: …………………………. лв.
Прилагам доказателства за описаните доходи и положение.

1. ..................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................
6. .................................................................................................................................................
7. .................................................................................................................................................
Декларирам пред Професионална гимназия по машиностроене съгласие за обработка на
личните ми данни и предоставянето им на съответните обслужващи банки по повод
изплащане на отпусната ми стипендия.
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.

Дата: ………………

Заявител - декларатор: 1. …………………………………….

град: ……………….

(име, фамилия и подпис на ученик)
2. ………………………………………….
(име, фамилия и подпис на родител)

Брой неизвинени отсъствия
………………

Брой извинени отсъствия
………………….

Наложени наказания с решения на ПС
…...

(Има / няма) ……………………………….

Среден успех (от предходния
срок/година): ……...

Класен ръководител: ……………………..
(име, фамилия и подпис)

