ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ
„Тодор Каблешковˮ София
1574 гр. София, ул. „Гео Милевˮ № 158; Тел.: (02) 9709 211; e-mail: vtu@vtu.bg; http/www.vtu.bg

МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ

……………………………………………………………………………….
фак.номер

име, презиме, фамилия

Студент във факултет………………………………………………………………………………………………
ЕГН …………………………………………………
Телефон за контакт:………………………………, e-mail адрес:………………………………………..
Специалност: ………………………………………
Учебна група ……………………, редовно обучение, държавна поръчка/платено
Временен адрес: …………………………………………………………………………………………………….
Моля да ми бъде отпусната стипендия за ………….......... семестър на учебната …………/…...……. година.
ДЕКЛАРИРАМ
Среден успех …………………
от предходния семестър/два семестъра

I Семейно положение
1. Баща……………………………………………………………, адрес…………………………………………..
работи в ………………………………………………………………………………………………………….
2. Майка…………………………………………………………..., адрес…………………………………………..
работи в…………………………………………………………………………………………………………..
Непълнолетни братя и сестри и пълнолетни, ако са: учащи се, войници, нетрудоспособни.
3. Брат/сестра/ 1…………………………………………………., адрес……………………, ЕГН....……………..
учащ/а/………………………………………………………………………………………………………….….
Брат/сестра/ 2…………………………………………………., адрес……………………, ЕГН………….……..
учащ/а/……………………………………………………………………………………………………………..
4. Съпруг /а/……………………………………………………..., адрес……………………, ЕГН………………...
5. Деца
1)………………………………………………………………., род……………………………………………...
2)………………………………………………………………., род……………………………………………...
Забележка: В членовете на семейство на студента се включва съпругът/ата/ и децата, ако е семеен, ако не е семеен – бащата,
майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се, включително и на платено обучение, войници или
нетрудоспособни.

III Материално положение
Личните ми доходи или доходите на членове на семейството ми, за приходите шест месеца, получени
през периода……………………………………………………………. са:
1. Заплати вкл. Обезщетения за временна нетрудоспособност

……………………. лв.

2. Пенсии /без добавките за чужда помощ за инвалидите/

……………………. лв.

3. Обезщетения за безработица и социални помощи

……………………. лв.

4. Месечни добавки и месечни помощи за деца

……………………. лв.

5. Наеми

……………………. лв.

6. Стипендии /без получените от декларатора по това постановление/

……………………. лв.

7. Присъдени издръжки

......………………... лв.

8. Хонорари

..…………………... лв.

9. Други доходи /търговия, продажба на селскостопанска продукция,

…...……………….. лв.

свободни професии, дивиденти от акции и др. доходи/
Декларираните доходи се удостоверяват със съответните документи.
Всичко:

……………………. лв.

Месечен доход на член от семейство:

……………………. лв.

Проверил:

Известно ми е, че за вписването 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. …………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………
8. Копие на IBAN: ………………………………………………………
Дата: ………………
Гр. …………………

Декларатор:……………………….

