
Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ – гр. Казанлък 
 

 

До Директора 

на ПГ“Иван Хаджиенов“ 

гр. Казанлък     

 

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

от _______________________________________________________________________ 
/трите имена на ученика/ 

ученик от __________ клас, през учебната ________/________ година 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 Желая да ми бъде отпусната стипендия за отличен успех, във връзка с което декларирам: 

1. Общият ми успех от ___________________________________е _________ /_________________/. 

                                          /предходната учебна година/ първия учебен срок/                                /с думи/  

2. Нямам наложени наказания с решение на педагогическия съвет. 

3. Имам допуснати _______________  неизвинени отсъствия.  

    /посочва се броя на отсъствията за предходния учебен срок/ 

4. Не съм прекъсвал обучението си и не повтарям учебна година. 

5. Притежавам банкова сметка в ___________________________________ 

IBAN 

 

При липса на банкова сметка се задължавам в срок от пет работни дни след отпускането на 

стипендията или след навършване на четиринадесет години и издаване на лични документи да си 

открия такава и да предоставя IBAN училището. 

 

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

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

 
Предоставяйки тези данни, давам съгласие на ПГ „Иван Хаджиенов” –гр. Казанлък да ги използва за нуждите на гимназията във връзка с 

осъществяване на всички дейности свързани с отпускане и изплащане на стипендия по реда на Постановление № 33 от 15.02.2013 г. за 

условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. Посочената информация ще бъде обработвана 

и съхранявана в ПГ „Иван Хаджиенов” – гр. Казанлък  и включена в база данни на гимназията, според изискванията на Закона за защита 

на личните данни. 

 

Дата__________          

Декларатори: 

Ученик:_______________________ 

     /подпис/ 

Родител, 

настойник/попечител: ____________________________________________________   ____________  
                                                                                   /трите имена/                                                       /подпис/ 

     

Общият успех на ученика е __________, няма наложени наказания по предложение на 

Педагогическия съвет, има допуснати ______ неизвинени отсъствия за предходния учебен срок. 

 

Класен ръководител: ____________________________________________________   ____________  
                                                                                       /име, фамилия/                                                      /подпис/ 

                      


