
Приложение № 1

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ" -  ШУМЕН

З А Я В Л Е Н И Е -  Д Е К Л А  Р А Ц И Я

о т _____________________________________________________________________________
/трите имена/

ЕГН _____________________ученик о т ____________клас, през учебната

__________ /__________ година, тел .:_______________________________

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Желая да получавам месечна стипендия за постигнати образователни
резултати за .....  срок на учебната............................година, във връзка с което
декларирам:

1. Общият ми успех о т ________________________________________ е ____________
/предходната учебна година/ първия учебен срок/

/ /;
/с думи/

2. Нямам наложени наказания с решение на педагогическия съвет;
3. Имам допуснати  неизвинени отсъствия към датата на подаване на

заявлението.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни по тази декларация нося 

наказателна отговорност по чл. 313 от НК и получената неправомерно стипендия 
подлежи на връщане.

Предоставяйки тези данни, давам съгласие на ПГМЕТТ „Христо Ботев" - Шумен да ги използва за нуждите на гимназията във 
връзка с осъществяване на всички дейности свързани с отпускане и изплащане на стипендия по реда на Постановление № 33 
от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Посочената 
информация ще бъде обработвана и съхранявана в ПГМЕТТ „Христо Ботев" - Шумен и включена в база данни на гимназията, 
според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ученик:_________________________
подпис

Родител,
настойник/попечител__________________ - ____________________________________________

подпис трите имена

Общият успех на ученика е __________ , няма наложени наказания по
предложение на Педагогическия съвет, има допуснати ______  неизвинени
отсъствия към датата на подаване на заявлението. При допуснати над 15 
неизвинени отсъствия и/или наложени наказания с решение на 
Педагогическия съвет, ще бъде уведомен Заместник-директорът по УПД.

- класен ръководител



ДО
ДИРЕКТОРА
НА ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ" -  ШУМЕН

Приложение №  2

ЗАЯВЛЕНИЕ -  ДЕКЛАРАЦИЯ
о т ..........................................................................................................................................................................

живущ/a ..............................................................................................................................................................

ЕГН , ученик в ...................... клас през учебната................. / .....................

г., тел .:..........................................................................

Моля да ми бъде отпусната месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование за 
 срок на учебната................. / .............. г.

Д Е К Л А Р И Р А М:
I. Общ успех о т ...............................................................................

/първия срок /  предходната учебна година/ /словом /  /цифром/

II Семейно положение:

1.Баща...........................................................................................................................................................

живущ в ................................. ул.................................................................................................................

работи в ........................................................................................................................................................

2. Майка......................................

живущ в ................................... ул.

работи в ................................................................................................................................................................

3. Брат/сестра....................................................................................................................................................

роден/а/ н а ......................................................живее в .......................................................................................

учи/работи в .......................................................................................................................................................

Брат/сестра...........................................................................................................................................................

роден/а/ н а ......................................................живее в .......................................................................................

учи /работи в ........................................................................................................................................................

4 ................................................................................................................................................................................

роден/а/ н а ......................................................живее в .......................................................................................

учи /работи в .........................................................................................................................................................

III. Материално положение:

Доходите на семейството ми о т .................................г. д о .......................................... г. включително са:

/изписва се 6 месечния период, в зависимост от това, за кой срок се кандидатства/

1. Доходи от трудови правоотношения  лв.

2. Доходи от пенсии  лв.

/без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност/



Прилож ение №  2
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 семейните помощи за деца.......................... лв.

5. Месечни помощи по реда на Закон за социално подпомагане  лв.

6. Стипендии /без получаваните по силата на ПМС № 33 от 15.02.2013 г./  лв.

7. Наеми  лв.

8. Хонорари  лв.

9. Други доходи  лв.

ВСИЧКО ..........................................лв.

Месечен доход на член от семейството:........................

IV. 3. Имам допуснати______неизвинени отсъствия към датата на подаване на заявлението.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни по тази декларация нося 
наказателна отговорност по чл. 313 от НК и получената неправомерно стипендия подлежи 
на връщане.

Прилагам:

 1.................................................................................... 5.......................................................................

 2   6.....................................................................

 3 ...................................................................................... 7.....................................................................

 4 ...................................................................................... 8.....................................................................

Предоставяйки тези данни, давам съгласие на ПГМЕТТ „Христо Ботев" - Шумен да ги използва за нуждите на гимназията във връзка 
с осъществяване на всички дейности свързани с отпускане и изплащане на стипендия по реда на Постановление № 33 от 15.02.2013 г. 
за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Посочената информация ще бъде 
обработвана и съхранявана в ПГМЕТТ „Христо Ботев" - Шумен и включена в база данни на гимназията, според изискванията на 
Закона за защита на личните данни.

Дата.................

Декларатори:

Ученик:_________________________
подпис

Родител,
настойник/попечител/________________________- _______________________________________________________

подпис трите имена

Общият успех на ученика е __________ , няма наложени наказания по
предложение на Педагогическия съвет, има д о п у сн а т и  неизвинени
отсъствия към датата на подаване на заявлението. При допуснати над 15 
неизвинени отсъствия и/или наложени наказания с решение на Педагогическия 
съвет, ще бъде уведомен Заместник-директорът по УПД.

- класен ръководител



Приложение №  3

о т ____________________________________________________________________
/трите имена/

ЕГН  ученик о т ___________ клас, през учебната

__________ /___________ година, тел .________________________

УВА Ж А ЕМ А  ГОСПОЖ О  Д И РЕКТО Р,

Желая да получавам месечна стипендия за подпомагане на ученик с
трайни увреждания за ......... срок на учебната   година.
Прилагам копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК № ____

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ" -  ШУМЕН

З А Я В Л  Е Н И Е

Предоставяйки тези данни, давам съгласие на ПГМЕТТ „Христо Ботев" - Шумен да ги използва за нуждите на гимназията във 
връзка с осъществяване на всички дейности свързани с отпускане и изплащане на стипендия по реда на Постановление № 33 от
15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Посочената 
информация ще бъде обработвана и съхранявана в ПГМЕТТ „Христо Ботев" - Шумен и включена в база данни на гимназията, 
според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ученик:__________________________
подпис

Родител,
настойник/попечител___________________ - ______________________________________

подпис трите имена

Ученикът няма наложени наказания по предложение на Педагогическия съвет.
Има допуснат и  неизвинени отсъствия към датата на подаване на
заявлението. При допуснати над 15 неизвинени отсъствия и/или наложени 
наказания с решение на Педагогическия съвет, ще бъде уведомен Заместник- 
директорът по УПД.

- класен ръководител



Приложение №  4

о т ____________________________________________________________________
/трите имена/

ЕГН ____________________ ученик о т ___________ клас, през учебната

__________ /___________ година, тел .___________________________

УВА Ж А ЕМ А  ГОСПОЖ О  Д И РЕКТО Р,

Желая да получавам месечна стипендия за подпомагане на ученик
без родители з а  срок на учебната.............. година.

Прилагам:
1. Копие на удостоверение за раждане № __________________________

2 .__________________________________________________________________

3 .___________________________________________________________________

4 .___________________________________________________________________

(описват се приложените документи - смъртен акт, съдебно решение)

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ" -  ШУМЕН

З А Я В Л Е Н И Е

Предоставяйки тези данни, давам съгласие на ПГМЕТТ „Христо Ботев" - Шумен да ги използва за нуждите на гимназията във 
връзка с осъществяване на всички дейности свързани с отпускане и изплащане на стипендия по реда на Постановление № 33 от
15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Посочената 
информация ще бъде обработвана и съхранявана в ПГМЕТТ „Христо Ботев" - Шумен и включена в база данни на гимназията, 
според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ученик:________________________
подпис

Настойник/попечител_______________- ___________________________________
подпис трите имена

Ученикът няма наложени наказания по предложение на Педагогическия съвет.
Има допуснати ______ неизвинени отсъствия към датата на подаване на
заявлението. При допуснати над 15 неизвинени отсъствия и/или наложени 
наказания с решение на Педагогическия съвет, ще бъде уведомен Заместник- 
директорът по УПД.

- класен ръководител



Приложение 5

о т _____________________________________________________________________
/трите имена/

ЕГН _____________________ученик о т ____________клас, през учебната

__________ /___________ година, тел ._____________________________

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Желая да ми бъде отпусната еднократна стипендия за:
| | Преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа ми до 

образование.
| | Постигнати високи резултати в учебна, извънкласна или извънучилищна 

дейност.
(отбележете основанието, за което кандидатствате)
Прилагам:
1. Становище на класния ръководител;

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ" -  ШУМЕН

З А Я В Л Е Н И Е

(описват се приложените документи)

Известно ми е, че отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация и 
документи с невярно съдържание се възстановява на училището от родителя или от 
ученика, ако е пълнолетен.______________________________________________________________
Предоставяйки тези данни, давам съгласие на ПГМЕТТ „Христо Ботев" - Шумен да ги използва за нуждите на гимназията във 
връзка с осъществяване на всички дейности свързани с отпускане и изплащане на стипендия по реда на Постановление № 33 от
15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Посочената 
информация ще бъде обработвана и съхранявана в ПГМЕТТ „Христо Ботев" - Шумен и включена в база данни на гимназията, 
според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ученик:_________________________
подпис

Родител,
настойник/попечител/___________________ - _____________________________________________

подпис трите имена

Ученикът няма наложени наказания по предложение на Педагогическия съвет.
Има допуснати ______ неизвинени отсъствия към датата на подаване на
заявлението. При допуснати над 15 неизвинени отсъствия и/или наложени наказания 
с решение на Педагогическия съвет, ще бъде уведомен Заместник-директорът по 
УПД.
________________________________________- класен ръководител_______________



о т _____________________________________________________________________________
/трите имена/

ЕГН _____________________ученик о т ___________ клас, през учебната

__________ / година, тел ._______________________

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Желая да ми бъде отпусната еднократна целева стипендия за покриване на

Приложение № 6

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ" -  ШУМЕН

З А Я В Л Е Н И Е

(описват се конкретните разходи, свързани с обучението) 
след представяне на разходооправдателен документ (съгласно Вътрешни правила за 
отпускане на стипендии на учениците в ПГМЕТТ „Христо Ботев").

Прилагам:
1. Становище на класния ръководител;

Известно ми е, че за вписване на неверни данни по тази декларация нося 
наказателна отговорност по чл. 313 от НК и получената неправомерно стипендия 
подлежи на връщане.__________________________________________________________________
Предоставяйки тези данни, давам съгласие на ПГМЕТТ „Христо Ботев" - Шумен да ги използва за нуждите на гимназията във 
връзка с осъществяване на всички дейности свързани с отпускане и изплащане на стипендия по реда на Постановление № 33 от
15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Посочената 
информация ще бъде обработвана и съхранявана в ПГМЕТТ „Христо Ботев" - Шумен и включена в база данни на гимназията, 
според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ученик:_________________________
подпис

Родител,
настойник/попечител/___________________ - ____________________________________________

подпис трите имена

Ученикът не е получавал еднократна стипендия или друга целева еднократна
стипендия п р е з _____________учебен срок на учебната __________ /__________
година и няма наложени наказания по предложение на Педагогическия съвет.

- класен ръководител



Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
О т________
Точен адрес 
Ученик от

ЕГН
телефон_

 клас в ПГМЕТТ „Христо Ботев” град Шумен
Във връзка със заявление за отпускане на еднократна стипендия за 

______ срок на____________________ г., декларирам:

I. Семейно положение
1.Бащ а ______________
работи в _____________
2.Майк а _____________
работи в _____________
3.Бра т _______________
учащ в_______________
4.Сестр а _____________
учаща в______________
5. Други (опишете)

адрес_

 ̂адрес_

 ̂адрес

адрес

II. Материално положение 
Доходите на семейството ми през последните 6 месеца от 
 до...........................са от :
1. Доходи от трудови правоотношения__________________________________ лева

(вкл.обезщетения за временна нетрудоспособност)
2. Доходи от пенсии________________________________________ лева

(без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена 
работоспособност)
3. Обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без 
еднократните помощи ______________________________________________ лева
4. Месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейните помощи за деца 
___________________________________________________________________ лева
5. Месечни помощи по реда на Закона за социалното подпомагане____________
лева
6. Стипендии___________________________________________________

(без получаваните по силата на постановлението)
7. Наеми_______
8. Хонорари___
9. Други доходи

ВСИЧКО:
Месечен доход на член от семейството

лева

лева
лева
лева
лева
лева

Известно ми е , че за неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл.313 
от НК и получената неправомерна стипендия подлежи на връщане.

Прилагам следните документи:
1.__________________________________________________________________________

2.

3._

4.

Дата
гр. Шумен

Декларатор:
Родител:__



Приложение № 6а

о т _____________________________________________________________________________
/трите имена/

ЕГН _____________________ученик о т ___________ клас, през учебната

__________ / година, тел ._______________________

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Желая да ми бъде отпусната еднократна целева стипендия за покриване на

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ" -  ШУМЕН

З А Я В Л Е Н И Е

(описват се конкретните разходи, свързани с обучението) 
след представяне на разходооправдателен документ (съгласно Вътрешни правила за 
отпускане на стипендии на учениците в ПГМЕТТ „Христо Ботев").

Прилагам:
1. Становище на класния ръководител;

Известно ми е, че за вписване на неверни данни по тази декларация нося 
наказателна отговорност по чл. 313 от НК и получената неправомерно стипендия 
подлежи на връщане.__________________________________________________________________
Предоставяйки тези данни, давам съгласие на ПГМЕТТ „Христо Ботев" - Шумен да ги използва за нуждите на гимназията във 
връзка с осъществяване на всички дейности свързани с отпускане и изплащане на стипендия по реда на Постановление № 33 от
15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Посочената 
информация ще бъде обработвана и съхранявана в ПГМЕТТ „Христо Ботев" - Шумен и включена в база данни на гимназията, 
според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ученик:_________________________
подпис

Родител,
настойник/попечител/___________________ - ____________________________________________

подпис трите имена

Ученикът не е получавал еднократна стипендия или друга целева еднократна
стипендия п р е з _____________учебен срок на учебната __________ /__________
година и няма наложени наказания по предложение на Педагогическия съвет.

- класен ръководител



Приложение № 7

о т _____________________________________________________________________________
/трите имена/

ЕГН _____________________ученик о т ___________ клас, през учебната

__________ /__________ година

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Желая да ми бъде отпусната месечна целева стипендия за покриване на

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ" -  ШУМЕН

З А Я В Л Е Н И Е

(описват се конкретните разходи, свързани с обучението)
Прилагам:

1. Становище на класния ръководител;

Известно ми е, че изплатената стипендия, която не е използвана по 
предназначение или не е представен документ се възстановява на училището от 
ученика или от неговия законен представител.

Предоставяйки тези данни, давам съгласие на ПГМЕТТ „Христо Ботев" - Шумен да ги използва за нуждите на гимназията във 
връзка с осъществяване на всички дейности свързани с отпускане и изплащане на стипендия по реда на Постановление № 33 от
15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Посочената 
информация ще бъде обработвана и съхранявана в ПГМЕТТ „Христо Ботев" - Шумен и включена в база данни на гимназията, 
според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ученик:_________________________
подпис

Родител
/настойник/попечител/ ____________________ - __________________________________________

подпис трите имена

Ученикът не е получавал еднократна стипендия или друга целева стипендия през
___________учебен срок на учебната__________ /__________ година и няма наложени
наказания по предложение на Педагогическия съвет. Има допуснати _____
неизвинени отсъствия към датата на подаване на заявлението. При допуснати над 
15 неизвинени отсъствия и/или наложени наказания с решение на Педагогическия 
съвет, ще бъде уведомен Заместник-директорът по УПД.

- класен ръководител



ДЕКЛАРАЦИЯ
Приложение № 7

О т________
Точен адрес 
Ученик от

ЕГН
телефон_

клас в ПГМЕТТ „Христо Ботев” град Шумен
Във връзка със заявление за отпускане на месечна целева стипендия за 

______ срок на____________________ г., декларирам:

I. Семейно положение
1.Бащ а ______________
работи в _____________
2.Майк а _____________
работи в _____________
3.Бра т _______________
учащ в_______________
4.Сестр а _____________
учаща в______________
5. Други (опишете)

адрес_

 ̂адрес_

адрес

адрес

II. Материално положение
Доходите на семейството ми през последните 6 месеца о т .............до.............. са от :
1. Доходи от трудови правоотношения__________________________________ лева

(вкл.обезщетения за временна нетрудоспособност)
2. Доходи от пенсии________________________________________ лева

(без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена 
работоспособност)
3. Обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без 
еднократните помощи ______________________________________________ лева
4. Месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейните помощи за деца 
___________________________________________________________________ лева
5. Месечни помощи по реда на Закона за социалното подпомагане____________
лева
6. Стипендии___________________________________________________

(без получаваните по силата на постановлението)
7. Наеми_______
8. Хонорари___
9. Други доходи

ВСИЧКО:
Месечен доход на член от семейството

лева

лева
лева
лева
лева
лева

Известно ми е , че за неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл.313 
от НК и получената неправомерна стипендия подлежи на връщане.

Прилагам следните документи:
1.

2._

3._

4.

Дата
гр. Шумен

Декларатор:
Родител:__


