Индекс

2 0 2 0 -

Приложение №1
към чл.4, ал.1 от Правилата за стипендии - 2018
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

от .........................................................................................................................................................,(трите имена)
живущ ... ......................................................................................................................................... .,
ученик в .............................. клас на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“
Форма на обучение:……………………...
Успех от предходната учебна година/предходния учебен срок:………………………… ( ………..)
(ненужното се зачертава)

Санкции:…………………...
кл. р-л.: ............................................................................................................…….………………….
/име, презиме/

/подпис/

Моля, да ми бъде отпусната месечна стипендия по чл.4, ал.1 от правилата да стипендии за:
Първия/втория срок на 20………./20………. уч. г./ (ненужното се зачертава)
20…………/20……..…. уч. г. (ненужното се зачертава)

за: 1. Постигнати образователните резултати.
2. Подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.
3. Подпомагане на ученици с трайни увреждания (в т.ч. и по чл.4,ал.1, т.3.6.).
4. Ученици без родители или ученици само с един родител (в т.ч. и по чл.4, ал. 1, т.4.6.).
(ненужното се зачертава)

Желая кандидатурата ми да се разглежда в следния ред:
(посочват се видовете стипендии с цифри от 1 до 4 в желания ред)

□□□□

Стипендията ми да се превежда по следната банкова сметка: IBAN……………………………………………
Банка……………………………………………………………
Прилагам следните документи: (ненужното се зачертава)
1. Декларация за дохода (за стипендия по т.2)
2. Медицински документ за трайно увреждане №…………………………………...……..(за стипендия по т.3)
3. Копие от акт за смърт № ………………………………………………………………..…(за стипендия по т.4)
4. Копие от удостоверение за раждане № ……………………………………………..……(за стипендия по т.4)
5. Копие от съдебно решение за лишаване от родителски права № ………………....……(за стипендия по т.4)
6. Копие от съдебно решение за поставяне под пълно запрещение №…………………….(за стипендия по т.4)
7. Документ за банковата сметка, по която ще се превежда стипендията (за стипендия по т.1, 2, 3 и 4)
8. Декларация от родителите, че са съгласни по посочената банкова сметка да се превежда стипендията, ако
ученикът не е титуляр на банковата сметка (за стипендия по т.1, 2, 3 и 4)
Известно ми е, че при деклариране на нулев доход на член от семейството ученикът се счита за дете в риск и на основание чл.
7, ал.1 от Закона за закрила на детето ръководството на гимназията незабавно уведомява Дирекция „Социално подпомагане“,
Държавна агенция за закрила на детето или МВР;
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.

ДЕКЛАРАТОР:………………...

РОДИТЕЛ /НАСТОЙНИК/:……………………..
(име, презиме:…………………………………………….….)

София, ................................. 201…г.

Приложение към заявление-декларация по
чл.4, ал.1, т.2 от Правилата за стипендии-2018
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОХОДА
от ... ............................................................................................................................................... ...,
живущ ... ......................................................................................................................................... .,
ученик в ... ............... ... клас на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“
Във връзка с кандидатурата ми за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и
предотвратяване на отпадането
ДЕКЛАРИРАМ:
I. Успех ... ..............................................................................Санкции:…………………………………
(от предходния срок/година - излишното се зачертава)
II. Семейно положение:
1. Баща ... ............................................................................................................................................ .,
живущ ... ............................................................................................................................................ ..,
работи в ……...
2. Майка ... ......................................................................................................................................... ..,
живуща ... ............................................................................................................................................ .,
работи в ...
3. Брат/сестра ... ............................................................................................................................................ ...,
живущ ... ............................................................................................................................................ ...,
работи/учи в ...
4. Брат/сестра ... .................................................................................................................................. .,
живуща ... ............................................................................................................................................ ..,
работи/учи в ...
III. Материално положение:
Доходите на семейството ми, получени през периода: 01... ........ ...20…..….г./01... ...... ..20......... ...г. са:
1. Доходи от трудови правоотношения ... ............................................................................................... ………... лв.
2. Доходи от пенсии (без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност)... ............... ....лв.
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 на Закона за социално подпомагане ... .................................................... ……….. лв.
6. Стипендии (без получаваните по силата на постановлението)... ................................................................. ……... лв.
7. Наеми ... ................................................................................................................................................... ………... лв.
8. Хонорари ... .............................................................................................................................................………... лв.
9. Други доходи ... ...................................................................................................................................... ……….. лв.
Всичко ... ........................................ ……….... лв.
Месечен доход на член от семейството: ............................(... ..............................................................………....) лв.
(словом)

Прилагам:
1………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………………………………………………………...
Известно ми е, че при деклариране на нулев доход на член от семейството ученикът се счита за дете в риск и на основание чл.
7, ал.1 от Закона за закрила на детето ръководството на гимназията незабавно уведомява Дирекция „Социално подпомагане“,
Държавна агенция за закрила на детето или МВР;
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.

Декларатор: …………………..
Дата ……………...
гр. София

Родител/Настойник:…………………...
/име, презиме:……………………………………………./

