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ДО 

ДИРЕКТОРА 

НА СЕУ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

ГРАД ДУПНИЦА  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

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

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

 

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

(име, презиме, фамилия на ученика) 

 

ученик/ученичка от  ............ клас в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 

Заявявам, че желая синът ми/дъщеря ми да участва в дейности по НП “Отново заедно”, 

2022 г., одобрена с Решение № 302 от 13 май 2022 г. на Министерския съвет (публ. 17.05.2022 

г.) в периода:  

➢ 05.08. – 10.08.2022 г. по оферта за ученически лагер на море в КК „Слънчев бряг“ в 

комплекс “Сий Грейс & Камелот Резиденс“ ****; 

➢ 31.07. – 05.08.2022 г. по оферта за ученически лагер на планина във Велинград- хотел 

“Холидей спа“**** 

Запознат съм с приетите от педагогическия съвет критерии за определяне на 

участниците в програмата и подавам следната информация по критериите, отнасящи се до 

моето дете: 

№ 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  

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

родителя (моля, приложете документ, удостоверяващ обстоятелствата) 

2.1. Дете, останало сирак  2 точки  

2.2. Дете, останало полусирак   2 точки  

2.3 Дете от многодетно семейство 2 точки  

2.4. Дете, получаващо стипендия по социален 

признак: 

• Справка – Списък на учениците, 

получаващи стипендия; 

2 точки  
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• Документ от работодател, 

удостоверяващ доходите за периода м. 

декември 2021 г. – м. май 2022 г.; 

• Документ за родител безработно лице 

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

3.1. Ученик, преболедувал COVID - 19  

(моля, приложете документ, 

удостоверяващ заболяването и/или 

отразени в платформата karantina.mon.bg) 

1 точка  

4. 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 Липса на санкции, наложени от класен 

ръководител или по решение на ПС 

1 точка  

2.4 Активности на ученика през годината в 

различни категории - изброяване 

по 1 точка за 

всяка активност 

 

2.5 Наличия на награди, поощрения от класен 

ръководител или други учители  

Моля, опишете: 

• ……………………………………. 

• …………………………………….. 

• …………………………………….. 

 

по 1 точка за 

всяка активност 

 

Прилагам следните документи: 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

3. …………………………………………………. 

4. …………………………………………………. 

 С уважение, 

………………………………………………………….. 

(име, фамилия) 

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

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


