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

  валидна до 
  Tел:  № на лична карта:         

От: 
ЕГН:
Издадена от  
Адрес по лична карта: 
Фак.№:            Курс         Група  Спец.:  

от предходните 2 семестъра (за I курс - от първия семестър)

III.

година на раждане:
6. Общ брой членове на семейството:

IV. Личните ми доходи и доходите на членовете на семейството ми за периода, упоменат в
заповедта за стипендии са:

1. Заплати и хонорари: лв. 
(вкл. обезщетения за временна нетрудоспособност – болнични и безработица) 

2. Пенсии: лв. 
(без добавките за чужда помощ) 

3. Месечни добавки и помощи за деца: лв. 
4. Стипендии от външни организации: лв. 
5. Други доходи: лв. 
(стипендии от външни организации, наеми, присъдени издръжки, търговия, продажба на 
селскостопанска продукция, занаяти, дивиденти от акции и др.) 

лв. 
 лв. 

Всичко: 
    Месечен доход на член от семейството: 

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. 
Прилагам: 1. 

2. 
3. 
4. 

ДАТА: ДЕКЛАРАТОР: 

на

Факултет:
Декларирам, че се обучавам за първи път държавна поръчка в образователно-квалификационна 
степен : 
Желая да бъда класиран/а по: 

Брой стипендии, за които кандидаствам:

!!! За студентите, които не са запознати с точките, по които да кандидатстват да натиснат тук!!!
Заявявам, че желая да ми бъде отпусната стипендия за семестър на учебната година със следните 
данни:

3. 4.       5.

Семейно положение:
1. Баща:
постоянен адрес:
работи в:
2. Майка:
постоянен адрес:
работи в:
3.
постоянен адрес:
работи в:
4.
постоянен адрес:

I. Среден успех:

II. Успех ДЗИ:
1. БЕЛ:
2.

работи в:
5. Деца:

Втори задължителен ДЗИ:

https://tu-sofia.bg/kcfinder/upload/files/zapoved%283%29.pdf
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