До Фондация „Гален Темелков”

ЗАЯВЛЕНИЕ
за кандидатстване за годишна награда
за учебната 2020/2021 г.
от .......................................................................................................................................
студент/ка в МУ-Варна, специалност .........................., курс ......, фак. № ....................,
email: .................................., тел.: .....................................
Бих желал/а да кандидатствам за годишна стипендия за учебната 2020/2021 година.
Успех:
Средният ми успех за зимен семестър на учебната 2019/2020 е ....................
Средният ми успех за летен семестър на учебната 2019/2020 е ....................
Прилагам необходимия документ, удостоверяващ успеха ми.
Семейно положение:
1. Баща ...........................................................................................................................,
живущ на адрес .........................................................................................................,
работи в .................................................................................................................... .
2. Майка .........................................................................................................................,
живуща на адрес .......................................................................................................,
работи в .................................................................................................................... .
3. Брат*...........................................................................................................................,
живущ на адрес .........................................................................................................,
**учи/работи в ......................................................................................................... .
4. Сестра ........................................................................................................................,
живуща на адрес .......................................................................................................,
**учи/работи в ......................................................................................................... .
* Братята и/или сестрите трябва да са до 19 год. (включително) или учещи във ВУЗ. При
повече членове на семейството, се добавя допълнителен лист с техните данни.
**Подчертава се правилното.
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Извънучебни дейности – добавя се допълнителен лист, с изброени извънучебните
дейности, като препоръчително е прилагането на сертификати, грамоти, допълнителна
информация към посочените от кандидатстващия студент извънучебни дейности.
Материално положение:
Доходите на семейството ми, получени през периода от месец март до месец август 2020
година са:

№
1.
2.
3.
4.
5.

Вид доход

Сума в лева

Доходи от трудови правоотношения
Доходи от пенсии (без добавките за чужда помощ за лица с трайно
намалена работоспособност)
Обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване
(без еднократните помощи)
Месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи
за деца
Месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане

7.

Присъдени издръжки и стипендии (без получаваните по силата на
Постановлението)
Наеми

8.

Хонорари

9.

Други доходи

6.

Всичко
Месечен доход на член от семейството : ...................... лв.
Прилагам необходимите документи, удостоверяващи месечния доход на член от
семейството.
Долуподписаният/ата ....................................................................................................
декларирам, че:
● Запознат/а съм с правилата на Фондация „Гален Темелков“ за отпускане на
стипендии.
● Данните попълнени в настоящото заявление, са верни и пълни.
● Известно ми е, че за вписване на неверни или непълни данни в тази декларация
нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно
стипендия подлежи на връщане.
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дата: ......................

декларатор: ......................
(подпис)
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