
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  

ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  

“ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД 

ул.”Тодор Александров” №56    тел.: 073/88-53-10 88-53-08 факс 88-53-10;   e-
mail:pgsag_blagoevgrad@abv.bg  

 

ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА ПГСАГ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ГР. БЛАГОЕВГРАД  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

от  ............................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия на родителя/настойника по документ за самоличност) 

 

на ............................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия на ученика) 

който/която е ученик/ученичка от  ............ клас в ............................................... 

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

(име на училището, населено място) 

Желая синът/дъщеря ми ……………..………………………………………………………… 

ученик/ученичка от …………… клас да бъде включен/а в шестдневно туристическо пътуване 

по НП „Отново заедно“ на МОН. 

 

№ Критерии за участие в туристически 

пътувания по НП “Отново заедно” 

Брой точки Точки на 

детето 

1. Продължителност на обучението от разстояние в електронна среда  

1.1 до 15 учебни дни 1 точка  

1.2 до 30 учебни дни  2 точки  

1.3 повече от 30 учебни дни  3 точки  

 Забелеужка: Ученици, които по свое 

желание са избрали да се обучават в ОРЕС 

не получават точки  

  

2. Представяне в образователния процес 

2.1 Среден успех за учебната година 2021/2022 

от всички предмети, изучавани по учебен 

план 

Брой точки - 

равен на оценката 

 

2.2 Наличие на отсъствия по неуважителни 

причини 

Брой точки - 

равен на броя на 

отсъствията по 

неуважителни 

причини със знак 

 



“-” (минус) 

2.3 Санкции, наложени от директор или по 

решение на Педагогически съвет 

Минус 1 т. при 

забележка 

Минус 2 т. за 

предупреждение 

 

2.4 Участия на ученика в дейности и 

инициативи на 

училището/класа/паралелката 

по 1 точка за 

всяка дейност 

 

Моля, опишете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.5. Наличие на награди/грамоти/поощрения от 

участие в конкурси, състезания и др. 

по 1 точка за 

всяка доказана 

награда/ 

поощрение 

 

Моля, опишете и приложете документ: 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.  Социален статус - доказва се с предоставени по критериите документи от 

родителя. 

3.1. Дете, отглеждано в семейство с 1 родител 

(моля, приложете документ, 

удостоверяващ обстоятелствата) 

2 точки  

3.2. Дете, отглеждано в семейство на безработни 

родители (моля, приложете документ, 

удостоверяващ обстоятелствата за 

периода м. април 2021 г. - м. април 2022 г.) 

2 точки  

3.3. Две и/или повече деца, обучавани в ПГСАГ 

“Васил Левски”, град Благоевград 

2 точки  

4. Здравен статус - доказва се чрез предоставяне на медицински документ. 

4.1 Ученик, преболедувал COVID - 19 (моля, 

приложете документ, удостоверяващ 

заболяването в периода септември 2021 – 

2 точки  



февруари 2022 г.) 

4.2 Ученик с хронично заболяване, за което е 

препоръчително летуване на море/планина 

(моля, приложете документ, 

удостоверяващ заболяването) 

2 точки  

 

Прилагам следните документи: 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

3. …………………………………………………. 

4. …………………………………………………. 

Информиран/а съм, че при невярно декларирани данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от НК. 

Запознат съм със Системата за подбор на участници в шестдневно туристическо пътуване по 

НП „Отново заедно“. 

 

С уважение, 

………………………………………………………….. 

(име, фамилия) 

Подпис.................................................. 

Дата: ..................................................... 

 

Забележки:  

A.  Ученици, който са участвали в първия етап на програмата, нямат право да 

участват във втория. 

B. Критериите сe прилагат в случай на постъпили по-голям брой заявления на 

желаещи ученици за участие в НП “Отново заедно”: 
1. Заявлението с критериите се попълва за всеки един кандидат. 

2. Класирането се извършва от комисия, определена със заповед на директора на 

училището. 

3. Списъкът, както и попълнените заявления, комисията предава на директора на 

училището. 

 


