
ДЕКЛАРАЦИЯ за ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

 
Долуподписаният/ата ......................................................................................................... ............................................. 

                /име, презиме, фамилия на декларатора/ 

 

родител/настойник на ............ ....................................................................................................................  

                         /име, презиме, фамилия на детето или децата/ 

Основна информация за родителя/настойника/попечителя: 

Адрес: ...................................................................................................................... ............................................... 

Телефон (мобилен телефон): ...................................................................................................................... 

E-mail адрес: ................................................................................................................. ....................................... 

Чл. 2. (т. 2) гласи следното: 

Не са предмет на наредбата инициираните от институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование: 

1. еднодневни  екскурзии,  които  не  са  туристическо  пътуване  с  обща  цена,  съгласно   

    §  1,  т.  67  от допълнителната разпоредба на Закона за туризма; 

2.  прояви в областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта на общинско, областно, 

    национално и международно ниво; 

3.   посещения на културни и групови прояви за деца и ученици (театър, кино, изложба,  

     цирк, концерт и др.), когато не са организирани като туристическо пътуване с обща цена; 

4. Наблюдателни експедиции и учебни  наблюдения, свързани с образователните функции на  

      астрономическите обсерватории и планетариумите; 

5.   организиран от общините отдих на деца и ученици в собствени почивни бази. 

 

Декларирам, че съм запознат/а и давам съгласието си  за следното:  

През учебната 20…../202…. г./: 
1. Детето/децата ми да посещават организирано: 

- еднодневни  екскурзии,  които  не  са  туристическо  пътуване  с  обща  цена; 

- прояви в областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта на общинско,  

областно, национално и международно ниво; 

- посещения на културни и групови прояви за деца и ученици (театър, кино, изложба,  

цирк, концерт и др.), когато не са организирани като турист. пътуване с обща цена; 

- наблюдателни експедиции и учебни наблюдения, свързани с образователните 

функции; 

- организиран от общините отдих на деца и ученици в собствени почивни бази. 

2. Снимки на детето/децата ми, заснети във връзка със събития, кампании и инициативи, 

да бъдат публикувани в интернет сайта и фейсбук страницата на класа, както и да 

бъдат използвани в печатни материали, свързани с популяризиране на 

мероприятието. Снимките ще се използват с образователна и познавателна  цел и с цел 

споделяне на добри практики. 

Място и дата: ………………….                                                                                  

Декларатор: ………………………………………………………………………………….  /подпис/………………………… 


