
Приложение № 1 

 Английска езикова гимназия  
 „Гео Милев”  

Бургас 
АЕГ “Гео Милев”, к-с “Изгрев”, гр. Бургас 8008; тел +359 56 862949; office@gpaeburgas.org 

 
Вх. № УД-23-…...…/…………….. 
   
ДО           
ДИРЕКТОРА 
НА АЕГ „ГЕО МИЛЕВ” 
БУРГАС 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 
за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати 

 
От  .........................................................................................................................................................................  

(име, презиме и фамилия) 

живущ(а) в гр./с. .................................... , община ...................................... , област ............................. 
ж.к./ул. ........................................... № ........., бл. ........., вх. ........., ет. ........., ап. ......... тел. .......................... 
ученик/ученичка от ……… клас през учебната 20………./20……… г. в дневна форма на обучение 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 
 

Заявявам желание да получавам стипендия по т.4.1.1. от от Вътрешните правила за условията и 
реда за отпускане на стипендии на ученици в АЕГ „Гео Милев“, Бургас, през ..... срок на учебната 
20……/20……..г. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
1. Успех ........................... от предходния срок/предходната година за ученици от VIII клас/. 

 /с думи и цифри/ 
2. Не съм прекъсвал/а обучението си. 
3. Не повтарям учебната година. 
4. Запознат/а съм с Вътрешните правила за условията и реда за отпускане на стипендии на 

учениците в АЕГ „Гео Милев“, Бургас. 
5. Известно ми е, че при вписването на неверни данни в тази декларация, получената 

неправомерно стипендия подлежи на връщане. 
 
Прилагам доказателство за други постигнати високи образователни резултати от дейности 

свързани, на които представям АЕГ „Гео Милев“, Бургас: 
1. Класиране на I, II, III място на финален/национален кръг на олимпиади, състезания и конкурси 

от календара на МОН или организирани от АЕГ „Гео Милев“, Бургас за ………………..срок/година. 
Приложения: ............. броя копия от грамоти/сертификати/дипломи. 
2. Получаване на сертификат от лицензиран изпитен център . 
Приложения: ............. броя копия от сертификати. 

  
Прилагам документ от банка, съдържащ информация за банковата ми сметка. 

 
 
С уважение: ………………….    
 /подпис на ученика/ 
 
Ученик/чката има ………. неизвинени и ……………. извинени отсъствия през ………………. срок на учебната 
20………. /20……… г.  и ……………………. наложено наказание …………………………………. /не се попълва от 
учениците от VIII клас/. 
Класен ръководител:  ......................................................................   .......................................  

/име, фамилия/ /подпис/ 

mailto:office@gpaeburgas.org

