
 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

гр. София, район "Искър", ул. Мюнхен, №12 тел: 973-26-57; 973-28-64 
 

Процедура за реда и условията за получаване на стипендии от ученици след завършено 
основно образование – за постигнати образователни резултати 

 
                                                                                                                                            ДО  
                                                                                                                                            ДИРЕКТОРА 
                                                                                                                                            НА ПГ ПО ТРОНСПОРТ 
                                                                                                                                            ГР. СОФИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 
(по чл. 4, ал. 1, т. 1 от постановление на МС 328/08.02.2019 г.) 

от .......................................................................................... , 
живущ/живуща ............................................................................................... , ученик в ............ (клас) 
Моля да ми бъде отпусната стипендия за постигнати образователни резултати  
ДЕКЛАРИРАМ: 
I. Успех от предходния учебен срок (година): ............................... 
II. За посочения период нямам наложени наказания с решение на педагогически съвет. 

Проверил и заверил: 
Класен ръководител: ……………………………                                               Декларатор: .............................. 
                                (………………………………………)                        Родител (Попечител): .............................. 
Дата ......................., гр. София                                                          име и фамилия : (……….………………….)     

 

 
 
 
 

                 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

гр. София, район "Искър", ул. Мюнхен, №12 тел: 973-26-57; 973-28-64 
 

Процедура за реда и условията за получаване на стипендии от ученици след завършено 
основно образование – за постигнати образователни резултати 

 
                                                                                                                                            ДО  
                                                                                                                                            ДИРЕКТОРА 
                                                                                                                                            НА ПГ ПО ТРОНСПОРТ 
                                                                                                                                            ГР. СОФИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 
(по чл. 4, ал. 1, т. 1 от постановление на МС 328/08.02.2019 г.) 

от .......................................................................................... , 
живущ/живуща ............................................................................................... , ученик в ............ (клас) 
Моля да ми бъде отпусната стипендия за постигнати образователни резултати  
ДЕКЛАРИРАМ: 
I. Успех от предходния учебен срок (година): ............................... 
II. За посочения период нямам наложени наказания с решение на педагогически съвет. 

Проверил и заверил: 
Класен ръководител: ……………………………                                               Декларатор: .............................. 
                                (………………………………………)                        Родител (Попечител): .............................. 
Дата ......................., гр. София                                                          име и фамилия : (……….………………….)                     

 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 
гр. София, район "Искър", ул. Мюнхен, №12 тел: 973-26-57; 973-28-64 

 
Процедура за реда и условията за получаване на стипендии от ученици след завършено 
основно образование – за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 
отпадането 
                                                                                                                                            ДО  
                                                                                                                                            ДИРЕКТОРА 
                                                                                                                                            НА ПГ ПО ТРОНСПОРТ 
                                                                                                                                            ГР. СОФИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 
(по чл. 4, ал. 1, т. 2 от постановление на МС 328/08.02.2019 г.) 

 
от .......................................................................................... , 
живущ/живуща ............................................................................................... , ученик в ............ (клас) 
Моля да ми бъде отпусната стипендия за подпомагане на достъпа до образование и 
предотвратяване на отпадането  

ДЕКЛАРИРАМ: 
I. Успех от предходния учебен срок (година): ............................... 
II. За посочения период нямам наложени наказания с решение на педагогически съвет. 
III. Семейно положение (излишното се зачертава): 
1. Баща ................................................................................ , живущ ..................................................... 
………………………………………………………………, работи в ............................................................................... 
2. Майка .............................................................................. , живуща .................................................... 
………………………………………………………………, работи в ................................................................................ 
3.Брат/сестра ................................................................................. , (учи) в ........................................... 
4.Брат/сестра ................................................................................. , (учи) в ........................................... 
5.Брат/сестра ................................................................................. , (учи) в ...........................................  
6.Брат/сестра ................................................................................. , (учи) в ............................................ 
IV. Материално положение: 

Доходите на семейството ми, получени през последните 6 месеца , са: 
1. Доходи от трудови правоотношения ................................. лв. 
2. Доходи от пенсии ............. лв. (без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена 
работоспособност) 
3. Обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване(без еднократните) …… 
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 ................... лв. (без получаваните по силата на постановлението) 
7. Наеми .................. лв. 8. Хонорари ................... лв. 9. Други доходи ................... лв. 
Всичко ................... лв.                        Месечен доход на член от семейството: .................. лв. 
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. ………………………………………………………………………………………… 
5. ………………………………………………………………………………………… 

Проверил и заверил: 
Класен ръководител: ……………………………                                               Декларатор: .............................. 
                                (………………………………………)                        Родител (Попечител): .............................. 
Дата ......................., гр. София                                                          име и фамилия : (……….………………….)      

                



 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

гр. София, район "Искър", ул. Мюнхен, №12 тел: 973-26-57; 973-28-64 

 

Процедура за реда и условията за получаване на стипендии от ученици след завършено 

основно образование – „За подпомагане на ученици с трайни увреждания (ПУТУ)“ 

 

             ДО  

             ДИРЕКТОРА 

             НА ПГ ПО ТРОНСПОРТ 

             ГР. СОФИЯ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

/на основание Постановление № 328/08.02.2019 г. на МС, чл. 4, ал. 1, т. 3/ 

 

от..............................................................................................роден/a на........../........../.......г. 

/име, презиме, фамилия на ученика/ 

адрес:........................................................................................................................................... 

ученик/чка от .............. клас, специалност: …........................................................................... 

 

Уважаема Комисия, 

Желая да ми бъде отпусната стипендия за .......... срок на учебната........../.........г. 

Прилагам копие от експертното решение на лекарска комисия. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

За посочения период нямам наложени наказания с решение на педагогически съвет. 

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация, нося отговорност по чл. 

313 от НК и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане. 

 

ДЕКЛАРАТОР: …......................... 

(подпис) 

 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Стипендията се получава 12 месеца, в случай, че за посочения период 

ученикът няма наложено наказание от ПС, но се кандидатства всеки учебен срок. 

 

дата: ..........................., гр. София 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

гр. София, район "Искър", ул. Мюнхен, №12 тел: 973-26-57; 973-28-64 
 

Процедура за реда и условията за получаване на стипендии от ученици след 

завършено основно образование – „За ученици без родители (УБР)“ 

 

             ДО  

             ДИРЕКТОРА 

             НА ПГ ПО ТРОНСПОРТ 

             ГР. СОФИЯ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

/на основание Постановление № 328/08.02.2019 г. на МС, чл. 4, ал. 1, т. 4/ 
 

от..............................................................................................роден/a на........../........../.......г. 

/име, презиме, фамилия на ученика/ 

 
адрес:........................................................................................................................................... 

 
ученик/чка от .............. клас, специалност: …........................................................................... 

 
 

Уважаема Комисия, 
Желая да ми бъде отпусната стипендия за .......... срок на учебната ........./.......... г. 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

За посочения период нямам наложени наказания с решение на педагогически съвет. 
 

Прилагам документи, доказващи обстоятелствата: 
 

1. ......................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................... 

 
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация, нося отговорност 

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

   Проверил и заверил: 
Класен ръковорител: ........................................ ДЕКЛАРАТОР: ….............................. 

        /име, фамилия, подпис/         /подпис/ 
 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Стипендията се получава 12 месеца, в случай, че за посочения период 

ученикът няма наложено наказание от ПС, но се кандидатства всеки учебен срок. 

 

дата: ..........................., гр. София 

 

 

 

 



 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

гр. София, район "Искър", ул. Мюнхен, №12 тел: 973-26-57; 973-28-64 
 

Процедура за реда и условията за получаване на стипендии от ученици, които са приети 

за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или 

специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на 

пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година 

 

             ДО  

             ДИРЕКТОРА 

             НА ПГ ПО ТРОНСПОРТ 

             ГР. СОФИЯ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

/на основание Постановление № 328/08.02.2019 г. на МС, чл. 4, ал. 1, т. 6/ 
 

от..............................................................................................роден/a на........../........../.......г. 

/име, презиме, фамилия на ученика/ 

 
адрес:........................................................................................................................................... 

 
ученик/чка от .............. клас, специалност: …........................................................................... 

 
 

Уважаема Комисия, 
Желая да ми бъде отпусната стипендия за учебната ........../.......... г. за обучение по: 
 

1. защитена от държавата специалност 
2. специалност, която е с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда 

/Оградете с кръгче вида специалност/ 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

Среден успех от предходната учебна година: …………………………….. 
За посочения период нямам наложени наказания с решение на педагогически съвет. 

 
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация, нося отговорност 

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

  Проверил и заверил: 
Класен ръковорител: ........................................ ДЕКЛАРАТОР: ….............................. 

        /име, фамилия, подпис/         /подпис/ 
 

 

дата: ..........................., гр. София 

 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

гр. София, район "Искър", ул. Мюнхен, №12 тел: 973-26-57; 973-28-64 

Процедура за реда и условията за получаване на стипендии от ученици след завършено 

основно образование – „Месечна целева (МЦ)“ 

             ДО  

             ДИРЕКТОРА 

             НА ПГ ПО ТРОНСПОРТ 

             ГР. СОФИЯ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

/на основание Постановление № 328/08.02.2019 г. на МС, чл. 6, ал. 1/ 

 

от..............................................................................................роден/a на........../........../.......г. 

/име, презиме, фамилия на ученика/ 

адрес: .......................................................................................................................................... 

ученик/чка от .............. клас, специалност: …........................................................................... 

Уважаема Комисия, 

Желая да ми бъде отпусната целева месечна стипендия за покриване на конкретни разходи 
свързани с обучението (за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на 
отпадането)  за .......... срок на учебната ........./.......... г. 

ДЕКЛАРИРАМ: 

I. Успех от предходния учебен срок (година): ............................... 
II. За посочения период нямам наложени наказания с решение на педагогически съвет. 
III. Семейно положение (излишното се зачертава): 

1. Баща /лице, с което съжителства/: ...................................................................... 

живущ:....................................................................................................................... ...................... 

работи  в: ......................................................................................................................................... 

2. Майка /лице, с което съжителства/:..................................................................... 

живуща :....................................................................................................................... ....................... 

работи    в: .................................................................................................. ............................................ 

                    3.   Брат: ..........................................................................................................................  

живущ:....................................................................................................................... ......................... 

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

                    4.   Сестра: ......................................................................................................................  

живуща:  ................................................................................................................................................ 

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

IV. Материално положение: 

Доходите на семейството ми, получени през предходните 6 месеца са: 

1. Доходи от трудови правоотношения: …………………………………… лв. 

2. Доходи от пенсии лв. /без добавките „чужда помощ” за лица с трайно намалена 

работоспособност/ : ……………………………………… лв. 

3. Обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване /без еднократните/: ………….. лв. 

4. Месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца……. лв. 
5. Месечни помощи и добавки по реда на Закона за социално подпомагане:  ..............  лв. 

6. Стипендии /без получаване по силата на ПМС № 328/08.02.2019г. /: ………………………. лв. 

7. Наеми .................. лв. 8. Хонорари ................... лв. 9. Други доходи ................... лв. 
Всичко ................... лв.                        Месечен доход на член от семейството: .................. лв. 



 

V. Обстоятелства, налагащи отпускането на стипендия: 

(Оградете обстоятелството.) 

1. Необходимост от средства за транспортни карти при пътуване извън населеното място. 

2. Необходимост от средства за квартирни разходи. 

3. Необходимост от средства за подпомагане на учебния процес с учебници и учебни помагала. 

4. Необходимост от средства за вещи от първа необходимост (обувки, дрехи). 

5. Други: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ПРИЛАГАМ: 

1. .......................................................................................................................... ............................ 

        2. ............................................................................................................................................... 

        3. ............................................................................................................................................... 

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

        5. .............................................................................................................................................. 

 

 

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация, нося отговорност по 

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

 

Проверил и заверил: 
Класен ръководител: ……………………………                                               Декларатор: .............................. 
                                (………………………………………)                        Родител (Попечител): .............................. 
Дата ......................., гр. София                                                          име и фамилия : (……….………………….)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

гр. София, район "Искър", ул. Мюнхен, №12 тел: 973-26-57; 973-28-64 

Процедура за реда и условията за получаване на еднократни стипендии от ученици 

след завършено основно образование – „За постигнати високи резултати от ученика в 

учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и 

спорта“ 

 
             ДО  

             ДИРЕКТОРА 

             НА ПГ ПО ТРОНСПОРТ 

             ГР. СОФИЯ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

/на основание Постановление № 328/08.02.2019 г. на МС/ 
 
 

от ..............................................................................................роден/a на........../........../.......г. 

/име, презиме, фамилия на ученика/ 

 
адрес:...................................................................................................................................... 

 
ученик/чка от .............. клас, специалност: ......................................................................... 

 
 

Уважаема Комисия, 
 

Желая да ми бъде отпусната еднократна стипендия за постигнати високи резултати  в 

учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта 

 
Прилагам: 

1. ............................................................................................................................. .......................... 

2. ...................................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................ ........................... 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 
За посочения период нямам наложени наказания с решение на педагогически съвет. 
 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация, нося отговорност 

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

 
Проверил и заверил: 
Класен ръковорител: ..................................... ДЕКЛАРАТОР: ............................. 

        /име, фамилия, подпис/     /подпис/ 
Дата …………………., гр. София 



 

 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

гр. София, район "Искър", ул. Мюнхен, №12 тел: 973-26-57; 973-28-64 
 

 
Процедура за реда и условията за получаване на стипендии от ученици след завършено 

основно образование – „За преодоляване от ученика на еднократни социални 

обстоятелства, свързани с достъпа му до образование“ 

             ДО  

             ДИРЕКТОРА 

             НА ПГ ПО ТРОНСПОРТ 

             ГР. СОФИЯ 

 
 

от..............................................................................................роден/a на........../........../.......г. 

/име, презиме, фамилия на ученика/ 

 
адрес:........................................................................................................................................... 

 
ученик/чка от .............. клас, специалност: .............................................................................. 

 
 

Уважаема Комисия, 
 

Желая да ми бъде отпусната еднократна стипендия за преодоляване на еднократни 
социални обстоятелства, свързани с достъпа ми до образование, поради: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
За посочения период нямам наложени наказания с решение на педагогически съвет. 
 
 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация, нося отговорност 

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

 
 

Проверил и заверил: 
 

Класен ръковорител: ........................................ ДЕКЛАРАТОР: ........................... 
/име, фамилия, подпис/ /подпис/ 

 
Дата …………………, гр. София 
 



 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ 

гр. София, район "Искър", ул. Мюнхен, №12 тел: 973-26-57; 973-28-64 

 

Процедура за реда и условията за получаване на стипендии от ученици след завършено 

основно образование – „Специални образователни потребности“ СОП 

 

             ДО  

             ДИРЕКТОРА 

             НА ПГ ПО ТРОНСПОРТ 

             ГР. СОФИЯ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

/на основание Постановление № 328/08.02.2019 г. на МС, чл. 4, ал. 1, т. 3/ 

 

от..............................................................................................роден/a на........../........../.......г. 

/име, презиме, фамилия на ученика/ 

адрес:........................................................................................................................................... 

ученик/чка от .............. клас, специалност: …........................................................................... 

 

Уважаема Комисия, 

Желая да ми бъде отпусната стипендия за .......... срок на учебната........../.........г. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

За посочения период нямам наложени наказания с решение на педагогически съвет. 

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация, нося отговорност по чл. 

313 от НК и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане. 

 

ДЕКЛАРАТОР: …......................... 

(подпис) 

 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Стипендията се получава 12 месеца, в случай, че за посочения период 

ученикът няма наложено наказание от ПС, но се кандидатства всеки учебен срок. 

 

дата: ..........................., гр. София 

 

 

 


