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Вх. №  ............/.................... 20...... г. 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА  

НА ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ 

ГР. ХАСКОВО 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
от................................................................................................................................................  

/трите имена на ученика/ 

ученик от.....................................клас през учебната 2021/ 2022 г.,  

 

ЕГН...................................................................  

 

специалност...............................................................................................................................  

адрес:..........................................................................................................................................  

 

за ученика: GSM............................................., e-

mail:…………………….…………….....….................  

за родителя: 

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

/трите имена на родителя/ 

GSM...................................................., e-

mail:…………………….………….……....…............................  

 

За участие в проект  по Програма „ЕРАЗЪМ +”, КД 1 „Образователна мобилност за 

граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение“ на тема „МИСЛЕТЕ 

УМНО! МИСЛЕТЕ ЗЕЛЕНО!” с рег.№ 2022-1-BG01-KA122-VET-000074876 

 

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,  
Заявявам желанието си да участвам в подбора на ученици, които ще проведат практика в 

гр. Лайпциг, Германия, от 02.07.2023г. до 15.07.2023г., по проект на тема „МИСЛЕТЕ 

УМНО! МИСЛЕТЕ ЗЕЛЕНО!” с рег.№ 2022-1-BG01-KA122-VET-000074876, 

съфинансиран от Програма „ЕРАЗЪМ +” и декларирам следните данни, съгласно 

обявените критерии:  

 

1. Среден успех за учебната 2021/2022 г. ..........................................................................;  

2. Среден успех от предметите от задължителната професионална подготовка за  

 

учебната 2021/2022 г. ..........................................................................................................;  

3. Срочна оценка по английски език за учебната 2021/2022 г. .........................................;  
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4. Наложени наказания към момента на подаване на заявлението ........................ДА НЕ;  

5. Участник съм в състезания, олимпиади и конкурси................................................ДА НЕ;  

 Прилагам:  

 мотивационно писмо ........................................................................................ДА НЕ;  

 характеристика от класен ръководител ..........................................................ДА НЕ;  

 Декларация........................................................................................................ ДА НЕ. 

 

С уважение:  

Ученик:………………….. 

/подпис/  

 

 

Госпожо ръководител, давам съгласието си синът ми/дъщеря ми да участва в проект на 

тема „МИСЛЕТЕ УМНО! МИСЛЕТЕ ЗЕЛЕНО!” с рег.№ 2022-1-BG01-KA122-VET-

000074876 по Програма „ЕРАЗЪМ +” и да пътува до град Лайпциг, Германия през 

периода 02.07.2023 - 15.06.2023г.   

Известно ми е, че са необходими актуални документи за самоличност и нотариално 

заверена декларация за пътуване на дете в чужбина /за лица под 18 години към 

датата на отпътуването/.  

 

Родител:…………………. /подпис/  

 

Класен ръководител 

/име,фамилия,подпис/:…………………………………………………………...............  

 

 

Дата....................................., 

 гр. Хасково 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Аз, 

долуподписаният/та...........................................................................................,  

 

ЕГН......................................................., декларирам, че до сега не съм  

 

участвал като ползвател по проект за мобилност за обучение по Програма 

„ЕРАЗЪМ +”, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани”, 

Сектор „Професионално образование и обучение”.  

 

 

 

 

 

 

Дата.....................................,     Декларатор:.....................................  

гр. Хасково  

/................................................../  

име,фамилия,подпис 
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