
                                                                                      
 
 

 

 
ФОРМУЛЯР  

за кандидатстване за участие в мобилност  
по ПРОЕКТ 

 „Испания- нови технологии за европейско професионално образование” 

(„Spain - New Technologies for European Vocational Education”) 
 

Трите имена на кандидата 
( по лична карта на кирилица и 
латиница) 

 
 
 

Училище ПТГ „Цар Симеон Велики“ - Търговище 

Клас / Специалност 11а / Компютърни мрежи 

Телефон за връзка с кандидата 
(напишете номера във формат 
+359…) 

 

E-mail на кандидата 
(посочете задължително актуален 
и валиден адрес) 

 

Среден успех от учебните 
предмети по професионална 
подготовка от предходната 
година 
минимален успех – мн.добър (4,50) 

Предмет оценка 

Здравословни и безопасни условия 
на труд 

 

Икономика  

Аналогова схемотехника  

Цифрова схемотехника  

Приложни програмни продукти  

Програмиране  

Учебна практика - аналогова 
схемотехника 

 

Учебна практика - цифрова 
схемотехника 

 

Среден успех от посочените предмети  

Годишна оценка по английски 
език от предходната година 
минимум – добър (4.00) 

 

Участие и класиране в 
олимпиади и състезания по 
професии 
(изтрийте грешния отговор) 

Училищен / Общински кръг Да/Не 

Областен / Регионален кръг Да/Не 

Национален кръг Да/Не 

Родители 
(трите имена по лична карта на 
кирилица) 

 



                                                                                      
 
 

 

Телефон за връзка с родителите 
(напишете номерата на двамата 
родители във формат +359…) 

 

E-mail за връзка с родителите 
(посочете поне един адрес) 

 

 
 
Подпис на кандидата: …………………………………. 

 

 
Критерии за подбор и класиране на кандидатите 

 
критерии точки 

Среден успех от учебните предмети 
по професионална подготовка от 
предходната година 

от мн. добър (4,50) до мн. добър (4,99) – 5 точки 
от мн. добър (5,00) до мн. добър (5,49) – 7 точки 
над отличен (5,50) – 9 точки 

Годишна оценка по английски език 
от предходната година 

добър (4,00) – 2 точки 
мн. добър (5,00) – 3 точки 
отличен (6,00) – 4 точки 

Участие и класиране в олимпиади и 
състезания по професии 

Училищен / Общински кръг – 3 точки 
Областен / Регионален кръг – 4 точки 
Национален кръг – 5 точки 

Максимален брой точки 18 точки 
Минимален брой точки 7 точки 

При равни показатели се сравняват оценките по учебна практика, посочени във формуляра 

 
 

Декларация - съгласие на родителите 
 
 

Изразяваме съгласие синът/дъщеря ни ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Да участва в мобилност в чужбина по проекта. (Ако синът/дъщеря ни е одобрен/а, ще 

предоставим нотариално заверена декларация за пътуване в чужбина в срок от 10 работни дни 

след обявяване на резултатите от селекцията.) 

2. Да бъдат публикувани снимки във връзка с участието на сина/дъщеря ни по проекта. 

 

Подписи на родителите:  1.  ………………………………………… 

     2.  ………………………………………… 


