TЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ – ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ
МОЛБА – ДЕКЛАРЦИЯ
от ………………………………………………………………………………….
/ трите имена по паспорт /

ЕГН .........................................

телефон ..........................................

учащ /а/ в ………………………………..курс………фак.№……………………
/факултет /
с постоянен адрес гр./с/……………………….община………………………….
ул…………………………………………№………..блок…..вх……..ап………
лична карта №………………….изд . от……………….на ……………………..
Моля, да бъда настанен /а/ в студентско общежитие за уч. ......... / ........... г.
ДЕКЛАРИРАМ:
I.Семейството ми се състои от :
1. Баща……………………………………………,живеещ в гр./с/……………..
/ трите имена /

ул……………………………….№……блок……..вход………ап……………...
занятие или дейност /пенсионер/ ……………………………………………….
Среден месечен доход ………………………лева.
2. Майка …………………………………………..,живееща в гр./с/……………
/ трите имена /

ул……………………………….№……блок……..вход………ап……………...
занятие или дейност /пенсионерка/ …………………………………………….
Среден месечен доход……………………………лева
3. Брат /сестра/…………………………….год…..,живеещ в гр./с/……………..
/ трите имена /

ул…………………………………………№…..бл…….вход………ап…………
занятие или дейност………………………………
Среден месечен доход……………………………лева
4. Брат /сестра/…………………………….год…..,живеещ в гр./с/……………..
/ трите имена /

ул…………………………………………№…..бл…….вход………ап…………
занятие или дейност………………………………
Среден месечен доход……………………………лева
5. Брат /сестра/…………………………….год…..,живеещ в гр./с/……………..
/ трите имена /

ул…………………………………………№…..бл…….вход………ап…………
занятие или дейност………………………………
Среден месечен доход……………………………лева

ДОХОДИТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ СА ОТ :
1.Трудови възнаграждения общо ………………………….лева месечно
2. Пенсии общо………………………….лева месечно
3. Други доходи / от наеми,ренти,суми по договори,присъдени издръжки,
добавки към пенсии за чужда помощ, обезщетения и помощи, свързани с
трудова дейност, и други / ………….лв. месечно
Общия месечен доход на семейството ми е …………………….лева.
Средният месечен доход на член от семейството ми е ………………лева.
II.ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ
Семейството ми притежава имущество: в налични парични средства по влогове,
акции, дивиденти, произведения на изкуството, нумизматика, филателия,
моторни превозни средства, селскостопански земи, фабрики, работилници,
магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и други основни
оборотни фондове на обща стойност………………….лева.
/Справката се взема от общината по местоживеене /

III.ЖИЛИЩНО СЪСТОЯНИЕ
1.Семейството ми не притежава собствени и не е настанено в държавно,
общинско или ведомствено жилище в населеното място,което се обучавам.
2.В жилището на семейството ми е в населеното място,където се
обучавам,живея заедно и образуваме едно домакинство с :
а)……………………………………………………………………………………
/ трите имена , родство с кандидата /

б)……………………………………………………………………………………
/ трите имена , родство с кандидата /

в)…………………………………………………………………………………….
/ трите имена , родство с кандидата /

г)…………………………………………………………………………………….
/ трите имена , родство с кандидата /

д)……………………………………………………………………………………
/ трите имена , родство с кандидата /

Жилището е пренаселено и не отговаря на нуждите ни по чл.5 от Закона за
наемните отношения.
/Огражда се валидното за кандидата /

При настъпване на промени по т.I, II и III 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.
Гр.Пловдив
……………...... г.

Декларатор :…….…..
/подпис/

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

УВЕРЕНИЕ

УВЕРЕНИЕ

№……… / .....................……… г.

№……… / .....................……… г.

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

/ име,презиме,фамилия /

/ име,презиме,фамилия /

ЕГН………………………
Постоянно местожителство………………………………………………………

ЕГН………………………
Постоянно местожителство……………………………………………………………

/ град, село, област, община /

/ град, село, област, община /

улица…………………………………………№…….бл………вх………

улица…………………………………………№…….бл………вх………

Започнал(а) следването си през месец ………………..20..…г.

Започнал(а) следването си през месец ………………..20..…г.

Записан(а) за зимното /лятното/ полугодие на учебната 20..... /20..… г.

Записан(а) за зимното /лятното/ полугодие на учебната 20..... /20..… г.

В специалност …………………….. курс…… фак.№…………………….

В специалност …………………….. курс…… фак.№…………………….

/ с думи /

/ с думи /

вид обучение …....…………………………………………………………
/редовно, задочно, вечерно/

вид обучение …....…………………………………………………………
/редовно, задочно, вечерно/

форма на обучение ...……………………………………………………..
/по държавна поръчка, платено/

форма на обучение ...……………………………………………………..
/по държавна поръчка, платено/

Следва да завърши обучението си по учебен план на специалността през
месец …… 20..… г.

Следва да завърши обучението си по учебен план на специалността през месец
…… 20..… г.

По време на следването си до сега е прекъсвал(а)
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

По време на следването си до сега е прекъсвал(а)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

/ кога и по какви причини, за какъв срок, № на заповедта /

Студентът /ката/ е на преддипломен стаж от …………….. до………….
в………………………………………………………………………………
/град, организация /

/ кога и по какви причини, за какъв срок, № на заповедта /

Студентът /ката/ е на преддипломен стаж от …………….. до………….
в………………………………………………………………………………
/град, организация /

Уверението се издава да послужи пред Комисията по социално-битовите
въпроси

Уверението се издава да послужи пред Комисията по социално-битовите
въпроси

………………………………………………………………

………………………………………………………………

/ учебно заведение /

/ учебно заведение /

СЕКРЕТАР:……………………
/подпис/

СЕКРЕТАР:……………………
/подпис/

