
 

Страница 1/2 

Заявление за кандидатстване за стипендия 

„Мост между поколенията“ 2014 

 
Име Бащино име Фамилия 

   

Адрес: Улица и номер, блок, вход, апартамент, ж.к. 

 

Пощенски код Град 

  

 
Телефон/ GSM  E-mail 

  

Рождена дата Рождено място 

  

Гражданство  

 

 
Баща Месторабота и длъжност Възраст 

   

Aдрес (попълва се само ако не съвпада с адреса на кандидата) 

 

Телефон/ GSM  E-mail 

  

 
Майка Месторабота и длъжност  Възраст 

   

Aдрес (попълва се само ако не съвпада с адреса на кандидата) 

 

Телефон/ GSM  E-mail 

  

 
Братя и/или сестри Занимание (ученик/студент/работещ)   Възраст 

   

   

   

 
Настоящо училище Профил Клас 

   

Класен ръководител  

 

 
Предишни училища: 

Училище Профил От До 

    

    

   

 
Място за цветна 

снимка 
 

Моля, на гърба на 
снимката напишете 
името и фамилията 

на кандидата 
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Изучавани чужди езици Колко дълго? Къде? 

   

   

   

 
Научих за стипендията от: ...................................................................... 
 
Потвърждавам, че съм попълнил/а всички данни отговорно и коректно. Наясно съм, 
че дадени грешни сведения или липсата на някое от задължителните приложения 
към Заявлението ще доведат до отстраняването на моята кандидатура. 
 

   

Място Дата Подпис на кандидата 
 

Попълва се от родител!!! 
 
Съгласен/Съгласна  съм детето ми да кандидатства за стипендията и потвърждавам 
истинността на данните в Заявлението. 
                                                                                  Подпис:  ................................................ 
                                                                   Име на родителя:  ................................................ 

 
 
Към настоящия формуляр задължително се прилагат следните документи: 
 
1.Мотивационно писмо (свободна форма) 

NB! Чудесно ще е, ако в мотивационното писмо присъства информация 
относно: 

• Кратко представяне на семейството и себе си.  
• Важни моменти от досегашното ти развитие 
• Хобита, извънучилищни фактори и извънучебни занимания 
• Как прекарваш свободното си време 
• Какви са твоите планове за бъдещето 
• За какво ще използваш парите ако спечелиш стипендията 

2. Поверителна характеристика, написана от преподавател и запечатана в плик. 
3. Кратко есе на тема „Какъв искам да стана и как това ще направи света по-добър” 
4. Копие за ученическа книжка или служебна бележка, удостоверяваща успеха за 
първия учебен срок на учебната 2013/2014 година. 
5. Декларация от родителите на кандидата за участието им във фирми и 
притежаваните от тях недвижими имоти (не е необходимо да се заверява 
нотариално) 

Пълния пакет документи се подава в запечатан плик при вашия класен ръководител. 

Повече информация може да получите от вашия класен ръководител или г-жа 
Андиопа Цветкова. 
 


