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Вх. № / Дата:

ЗАЯВЛЕНИЕ

От: ЕГН
 (име, презиме, фамилия на студента)

Университет:

Специалност:

курс: , факултетен №:

Адрес:
(гр./с, улица, №)

Тел. за контакт:

Моля да ми бъде отпусната стипендия за --- изберете --- семестър на учебната  / г.

ДЕКЛАРИРАМ:
I. Успех от предходните 2 семестъра (предходен семестър за студенти в I курс)

II.Семейно положение:

1. Баща работи в

2. Майка работи в

3. --Изберете живее в

Учащ/а място

4. Съпруг/а/ живее в

Работи /учи място

5. Деца дата на раждане

ІІІ. Материално положение: 
Личните ми приходи и доходите на членовете на семейството ми, вкл. компенсациите, получени 
през периода (шест месеца) са:

1.Заплати (включително обезщетения за вр.нетрудоспособност) лв.

2.Пенсии (без добавките за помощ на инвалидите) лв.

3.Обезщетение за безработица лв.

4.Месечни добавки и помощи за деца лв.

5.Наеми лв.

6.Хонорари лв.

7. Други доходи лв.
(присъдени издржки, търговия, продажба от селскостопанска продукция, занаятия дивиденти от акции и др.)

Всичко: лв.

Месечен доход на член от семейството: лв.
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Вх. № / Дата:

Прилагам:
1.

2.

3.

 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: Запази

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 19.12.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка  
(генерира се автоматично при избор на дата)


 Стр  от 
Вх. №
/ Дата:
ЗАЯВЛЕНИЕ
	(име, презиме, фамилия на студента)
(гр./с, улица, №)
семестър на учебната
 / 
г.
ДЕКЛАРИРАМ:
от предходните 2 семестъра (предходен семестър за студенти в I курс)
II.Семейно положение:
ІІІ. Материално положение:
Личните ми приходи и доходите на членовете на семейството ми, вкл. компенсациите, получени 
(шест месеца) са:
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
лв.
(присъдени издржки, търговия, продажба от селскостопанска продукция, занаятия дивиденти от акции и др.)
лв.
лв.
Прилагам:
	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.
 Желая да получа резултат от административна услуга:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 Желая да бъде извършена:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка  (генерира се автоматично при избор на дата)
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