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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

ДЕКЛАРИРАМ 

I.СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: 

 

ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО 

3.  
Занятие или дейност  във
    . №
 Среден месечен доход  лева
 
4.  
Занятие или дейност  във
    . №
 Среден месечен доход  лева
 
5.  
Занятие или дейност  във
    . №
 Среден месечен доход  лева
  
6.  
Занятие или дейност  във
    . №
 Среден месечен доход  лева

 

От 

Медицински Университет-Пловдив  курс, спец.  Фак.№  

С постоянен адрес   община  

  №  бл.  вх.  ет.  ап.  притежаващ Л.К  

№  Издадена от  на  ЕГН  

Заявявам, че желая да бъда   в  студентско общежитие за учебната  /   год. 

От                                                                                                                                                                 ɽГН  

л. к. №  издадена от  на  год. 

1.БАЩА  
занятие  във
Живущ в                                                                                     №
 Среден месечен доход  лева
 
2.МАЙКА  
занятие  във
Живущa в    . №
 Среден месечен доход  лева
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II. МАТЕРИАЛНО СЪСТОЯНИЕ: 

Доходите на семейството ми включително компенсациите, получени за шест месечния период от 
01/01/             г. до 30/06/              г. са: 
Трудови възнаграждения общо                    лева месечно. 
Други доходи /наеми, ренти, суми по договори, присъдени издръжки, добавки към пенсии за чужда 
помощ, обезщетения и помощи, свързани с трудова дейност и др.                 лева месечно. 
Общ месечен доход на семейството                     лева. 
Среден месечен доход на член от семейството:                   лева. 

 

III. ЖИЛИЩНО СЪСТОЯНИЕ: 
Семейството ми не притежава собствено жилище и не е настанено в държавно, общинско или ведомствено 
такова в населеното място, където се обучавам. 
При настъпване на промени по т. I, II, и Ш ще напусна общежитието в десетдневен срок. 
Известно ми е, че за вписване на неверни или непълни данни в тази декларация нося наказателна 
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Моля през новата учебна година при положение, че съм      и имам право да ползвам 
студентското общежитие, да бъда  отново в стая №        в     ʙлок, в която съм  
през изминалата година. 
 
 съм в същата следните подобрения: 

 

1……………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. ПРИЛАГАМ: 

1……………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………………………………………………………… 

6……………………………………………………………………………………………………………………… 

7……………………………………………………………………………………………………………………… 

8……………………………………………………………………………………………………………………… 

9……………………………………………………………………………………………………………………… 

10……………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

гр. Пловдив  Декларатор:……………………..
   /подпис/ 
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