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Проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА – ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

№ ........................................................... 
 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ 
 

издава настоящата служебна бележка в уверение на това, че студентът 

..................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................., 
/трите имена на студента, факултетен номер, специалност, курс/ 

обучаващ се в редовна форма, е автор на разработка или е участвал в дейност в областта на 

науката, инженерно-техническите дейности, иновациите и предприемачеството, която е от 

професионално направление, в което се обучават студенти в УХТ – Пловдив, носи елемент 

на оригиналност и представлява явно, самостоятелно или в съавторство, постижение на 

студента в областта на науката, инженерно-техническите дейности, иновациите и 

предприемачеството, и която не е задължителна по учебен план/учебна програма, не е 

задължителна или изисквана за получаване на оценка/заверка по дадена учебна 

дисциплина, не е курсова работа/задача, курсов проект или дипломен проект/дипломна 

работа, а именно: 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

/посочват се данни за разработката/дейността – име на разработката, кога е осъществена или започнала и др./ 

Настоящата служебна бележка дава право на студента да кандидатства за стипендия за специални 

постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. 
 

Като научен ръководител с подписа си декларирам, че: 

 посочената разработка/дейност отговаря на описаните по-горе условия; 

 запознат съм с Правилата за предоставяне на стипендии за специални постижения по 

проекта на УХТ – Пловдив и ми е известна имуществената отговорност по чл. 23 от 

същите, която нося за деклариране на неверни данни; 

 давам съгласието си при установяване на декларирани неверни данни, отговорността 

спрямо мен да бъде реализирана чрез удръжки от трудовото ми възнаграждение. 

Научен ръководител:  ...................................... 
              /подпис/ 

...................................... 
               /име/ 
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