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Вх.№/Ref. №……….. /……………………….  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ / APPLICATION - DECLARATION 
                     за кандидатстване за общежитие            for applying for a dormitory 
 

от / By: 
                                                                 (трите имена / full name)  
студент(ка), докторант(ка) учащ(а) във: факултет 
student / PhD student studying at:                  faculty 
fakul 
Специалност: 
Program  
курс                     факултетен №                                                
Course                 Faculty Number                                                   
 
тел./ phone:                                                              e-mail: 
 

Моля да бъда настанен(а) в студентско общежитие - блок                    стая  
Please be accommodated in a student dormitory                block                     room  

за учебна година         
for the academic year  

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ / I DECLARE THAT: 

 
I. Семейството ми се състои от / Мy family consists of:  

1. Баща / Father  
(трите имена / full name) 

живущ в / resident of  
(държава / country) 

2. Майка / Mother  
(трите имена / full name) 

живущ в / resident of  
(държава / country) 

3. Брат/Сестра / Brother/Sister  
(трите имена / full name) 

живущ в / resident of  
(държава / country) 

4. Брат/Сестра / Brother/Sister  
(трите имена / full name) 

живущ в / resident of  
(държава / country) 
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5. Съпруг(а) / Husband / Wife  
(трите имена / full name) 

живущ в / resident of  

(държава / country) 

6. Дете / Child  
(трите имена / full name) 

живущ в / resident of  

(държава / country) 

II. Аз или член от семейството ми не притежава собствено годно за обитаване и не е 
настанено в държавно, общинско или ведомствено жилище и вила в населеното 
място, където се обучавам. / Neither I, n or a member of my family owns a habitable dwelling 
and is accommodated in a state-owned, municipal or departmental dwelling in the city of Varna, 
where I am receiving training. 

Известно ми е, че за вписване на неверни или непълни данни в тази декларация нося 
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. / I am aware that for entering 
incorrect or incomplete data in this declaration I bear criminal responsibility in accordance with  
Art. 313 of the Criminal Code. 

Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се има право да изисква 
допълнително документи от декларатора за доказване на декларирания доход, жилището 
или имущественото състояние. / The Commission for Social and Life Issues of Students has the 
right to request additional documents from the declarant to prove the declared income, housing 
or property status. 

 
Дата / Date:                                          ДЕКЛАРАТОР / DECLARANT: 

 

 

 Попълва се от служител на ТУ-Варна  To be filled in by an employee of TU-Varna 
 
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА  
 
Успех от предходните 2 семестъра  
брой невзети изпити  
Кандидат-студентски бал (за студенти I курс)  
Форма на обучение:     редовно субсидирано  
                                        редовно платено  
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