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     ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 
от 

...........................................................................................................................................................  
(име, презиме, фамилия) 

Клас:............ Телефон за контакт:..................................ЕГН...................................................... 

Адрес:................................................................................................................................................ 

 

Моля да ми бъде отпусната стипендия за първи/втори срок на........................../......................  
                                                                             (излишното се зачертава, попълва се текущата учебна година)                                                                                                                                                             

учебна година. 

I. Декларирам успех от предходната учебна година/срок ........................................................... 
                                                                                                    (излишното се зачертава) 

_________________________________________________________________________________ 

II. Семейно положение (попълва се за стипендии по смисъла на чл. 4 ал. 1, т. 2  от ПМС 33 от 15 

февруари 2013г. ): 

1. Баща ..............................................................., живущ ..............................................................., 

   работи в ........................................................................................................................................,  

2. Майка ............................................................., живуща ............................................................., 

   работи в ........................................................................................................................................, 

3. Брат ................................................................, живущ ..............................................................., 

   Работи/учи в ................................................................................................................................., 

4. Сестра ............................................................, живуща ............................................................, 

   Работи/учи в ................................................................................................................................... 

III. Материално положение (попълва се за стипендии по смисъла на чл. 4 ал. 1, т. 2  от ПМС 33 от 15 

февруари 2013г. ): 

Доходите на семейството ми, вкл. компенсациите, получени през периода от 

месец…………………….. до месец……………………, са 
(предходните 6 месеца) 

Доходи от трудови правоотношения  лв. 

Доходи от пенсии (без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност)  лв. 

Обезщетения и помощи по реда на КСО без еднократните помощи  лв. 

Месечни помощи и добавки по реда на ЗСПД( помощи за деца)  лв. 

Месечни помощи по реда на ЗСП  лв. 

Стипендии (без получаваната от декларатора по това постановление)  лв. 

Наеми  лв. 

Хонорари  лв. 

Други доходи (присъдени издръжки, търговия, продажба на селскостопанска продукция, занятия, 

дивиденти от акции и др.) 
 лв. 

Всичко:  лв. 

Месечен доход на член  от семейството 
(всичко делено на 6, делено на броя членове на семейството) 

 лв. 

__________________________________________________________________________________ 

IV. Желая да получавам стипендия по смисъла на (задължително се избира само едно): 

☐чл. 4 ал. 1, т. 1 от ПМС 33 от 15 февруари 2013г. (за постигнати образователни резултати) 

☐чл. 4 ал. 1, т. 2  от ПМС 33 от 15 февруари 2013г.  (за подпомагане на достъпа до образование и 

предотвратяване на отпадането) 

☐чл. 4 ал. 1, т. 3  от ПМС 33 от 15 февруари 2013г. (за подпомагане на ученици с трайни 

увреждания) 

☐чл. 4 ал. 1, т. 4  от ПМС 33 от 15 февруари 2013г. (за ученици без родители) 

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. 

V. Данни за банковата сметка 

Банка…………………………………………………………………………………… 

BIC код│ │ │ │ │ │ │ │ │  IBAN-BG│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

Дата .........................      Декларатор: .......................      Класен р-л: ......................... 
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Извадка от ПМС 33 от 15 февруари 2013г. ….. 
Чл. 4. (1) Месечните стипендии са: 

1. за постигнати образователните резултати; 

2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането; 

3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания; 

4. за ученици без родители. 

(2) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се 

изплащат месечно за периода на учебните месеци. 

(3) Стипендиите по ал. 1, т. 3 и 4 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за 

получаването им, и може да се изплащат и за периода на неучебните месеци. 

(4) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид стипендия по ал. 1, т. 1 и 2 се 

извършва отделно класиране. 

(5) За отпускане на стипендии по ал. 1, т. 3 и 4 не се извършва класиране. 

… 

Чл. 6. (1) Училището може да определи част от средствата за стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 1 да се предоставят 

целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му. 

(2) Разходите, за които се отпускат стипендиите по ал. 1, се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи 

изразходването им по предназначение. 

…. 

§ 1. По смисъла на постановлението: 

2. „Лице с трайно увреждане“ е лице, определено в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с 

увреждания. 

4. „Ученик без родители“ е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение. 

§ 2. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на 

повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на 

семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с 

него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за 

членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на 

лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него. 

 Учениците желаещи да получават стипендия по успех попълват само раздел I. и IV; 

 Учениците желаещи да получават стипендия с един родител или инвалидност, попълват раздели II., IV и V. на 

тази страница. Задължително се прилагат документи доказващи обстоятелствата, които са декларирани (копие 

на смъртен акт, решение на ТЕЛК/НЕЛК, декларация от единия родител, че не е сключват повторно гр. брак 

/най-долу на тази страница/, удостоверение за раждане и други необходими); 

 Учениците желаещи да получават стипендия поради нисък доход на семейството попълват раздел I., II., III., IV 

и V на тази страница. Задължително се прилагат бележки за доходите на родителите и други документи 

(служебни бележки от училищата на братята и сестрите, ако са ученици в други училища, удостоверения от 

бюрата по труда и други., според необходимостта); 

 ВНИМАНИЕ!!! Всеки нов срок се подават нови декларации с необходимите документи!!! 

 Документите задължително се подават ЛИЧНО!!! 

V. Приложени документи (описват се приложените документи): 

1………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

ДЕКЛАРАЦИЯ                       
 (попълва се от родител при стипендия по чл. 4 ал. 1, т. 4 от ПМС 33/2013) 

от 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Родител на:…………………………………………………………………………………………. 

Декларирам, че след смъртта на съпруга си……………………………………………………… 

……………………………………………………………………..не съм сключвал/а повторно гр. брак. 

 

Дата:…………………………………….             

Декларатор/Родител:…………………………………………… 


