
 Стр 1 от 1URI 820003

Вх. № / Дата:

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

От:
(име, презиме, фамилия на ученика)

Адрес:
(гр./с, улица, №)

ученик в клас при , 
(Училище) (населено място)

Заявявам, че желая да ми бъде отпусната месечна стипендия за --- изберете --- СРОК на учебната  / 

година за постигнати образователни резултати.

ДЕКЛАРИРАМ:
I. Успех от --- изберете ---

ІІ. Отсъствия по неуважителни причини от --- изберете --- учебен срок (брой отсъствия)

ІІ. Отсъствия по уважителни причини от --- изберете --- учебен срок (брой отсъствия)

ІІI. Нямам наложена санкция с решение на педагогическия съвет.

ІV. Не повтарям учебната година.

 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 14.12.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 

действия по нейната обработка, заплащане и доставка  
(генерира се автоматично при избор на дата)
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ІІI. Нямам наложена санкция с решение на педагогическия съвет.
ІV. Не повтарям учебната година.
	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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