ФОРМУЛЯР ЗА СТИПЕНДИЯ
(2017/2018 учебна година)
ДЕКЛАРАЦИЯ
Известно ми е, че представянето на неточни и неверни сведения в настоящата декларация
е основание за спиране и изискване за възстановяване на сумите, получени по
предоставената ми стипендия, както и за носене на наказателна отговорност по чл. 209 и
чл. 254 от НК.
Сдружение „Младеж за разбирателство-България“ се задължава да не разкрива пред трети
лица сведенията (освен пред членовете на селекционните комисии), съдържащи се в тази
декларация и да ги ползва само за цели, свързани с исканата стипендия, освен ако не бъде
задължена да извърши това по силата на закон.

Декларацията се попълва собственоръчно от кандидата.

ЛИЧНИ ДАННИ
Долуподписаният/та _________________ _______________________ ____________________
Име
Презиме
Фамилия
ЕГН _________________ Гражданство ________________

телефон (стационарен) ___________________ телефон (мобилен) ______________________
e-mail __________________________________

АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ
Постоянен адрес (адрес по лична карта):
ж.к./бул./ул.№______________________________ бл.______ вх.______ ет.______ ап.______
Настоящ адрес:
ж.к./бул./ул.№______________________________ бл.______ вх.______ ет.______ ап.______
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ДЕКЛАРИРАМ
КАНДИДАТСТВАМ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2017/2018 В:
_______________________________
Пише се страната по първо желание
СЕМЕЙСТВО
(родители/настойници, братя/сестри)
Моля, запишете само братя и сестри, които са под 18 год. или са ученици/студенти.

_________________________
Име, фамилия

баща
________________
роднинска връзка с кандидата
година на раждане

_________________________
Име, фамилия

майка
________________
роднинска връзка с кандидата
година на раждане

_________________________
Име, фамилия

__________________________
________________
роднинска връзка с кандидата
година на раждане

_________________________
Име, фамилия

__________________________
________________
роднинска връзка с кандидата
година на раждане

_________________________
Име, фамилия

__________________________
________________
роднинска връзка с кандидата
година на раждане

Допълнителна информация за семейството/семейното положение:
(починал/и родител/и, разведени родители, друга важна информация)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ДОХОДИ
I. ОБЩО МЕСЕЧНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (за цялото семейство):
Брутно месечно възнаграждение по основен трудов договор: _________ лв.
Нетно месечно възнаграждение по основен трудов договор: _________ лв.
(без данъци, такси и други удръжки)
II. ПОЛУЧАВАМ ИЗДРЪЖКА/НАСЛЕДСТВЕНА ПЕНСИЯ/ОБЕЩЕТЕНИЕ
в размер на _________ лв./месец
III. ДЕКЛАРИРАНИ ДОХОДИ в НАП за 2015г. (по чл. 50 от ЗДДФЛ)
(прилага се удостоверение от НАП за родителите/настойниците)
Декларирани_________ лв.
Платен данък в размер на _________ лв.
Доходите са основно от _______________________________________
(наеми, граждански договори, продажба на имоти, участие в дружества, друго)
IV. ДРУГИ ДОХОДИ (наем, рента, друго)
1. Вид __________________ източник ___________________
2. Вид __________________ източник ___________________
3. Вид __________________ източник ___________________

ИМУЩЕСТВО
I.

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

1. Вид на имота _______________ местонахождение _______________ площ __________
(апартамент, къща, вила, земя, гараж, друго)
2. Вид на имота _______________ местонахождение _______________ площ __________
(апартамент, къща, вила, земя, гараж, друго)
3. Вид на имота _______________ местонахождение _______________ площ __________
(апартамент, къща, вила, земя, гараж, друго)
II.

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО (автомобил/ МПС)

1. Марка__________________ рег.№ ____________________год. на производство______
2. Марка__________________ рег.№ ____________________год. на производство______
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Декларирам, че горните сведения са точни и верни и че те, като цяло и всяко поотделно, са
послужили да мотивират селекционната комисия да ми предостави исканата стипендия.
Известно ми е, че предоставянето на неточни и неверни сведения е основание за
дисквалифицирането ми от конкурса, за връщане на евентуално получени вече суми от
Сдружение „Младеж за разбирателство-България“ и за носене на наказателна отговорност по чл.
209 и чл. 254 от НК.

________________________________

_________________________________________________________

(Място, дата)

(Декларатор – имена и подпис)

Майка ______________________________________________________________________________________________
/имена и подпис/
Баща: ______________________________________________________________________________________________
/имена и подпис/
Други забележки:
(ако желаете да отбележите нещо, което не е посочено по-горе и е важно за Вас)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
КЪМ ФОРМУЛЯРА СЕ ПРИЛАГАТ И СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ПОТВЪРЖДАВАЩИ
ПОПЪЛНЕНИТЕ ДАННИ:
1. Удостоверение за брутните и нетни доходи по трудов договор на родителите на
кандидата за последните 12 месеца (Получава се от счетоводството на съответната фирма
или институция).
2. Удостоверение за декларирани доходи на родителите по граждански договори или други
източници за 2016 г. (Издава се от Националната агенция за приходите по местоживеене
и е безплатно).
3. Удостоверение за декларирани данни – за имотно състояние, МПС и други (Отнася се за
кандидата, за неговите родители и за братята/сестрите му, които са под 18 год. или са
ученици/студенти. Получава се от общината по местоживеене).
4. Служебна бележка за получавани детски надбавки за кандидата (Издава се от Дирекция
"Социално подпомагане" по местоживеене). Изисква се само при получаване на детски
надбавки.
5. Декларация, подписана от кандидата, дали той, или член на неговото семейството имат
регистрирани фирми (не е нужна нотариална заверка).
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