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Д Е К Л А Р А Ц И Я   ЗА   С Ъ Г Л А С И Е

Долуподписаният............................................................................................................................. 
родител/настойник на ....................................................................................................................         
ученик  от ............................ клас на СУ ”Св. Св. Кирил и Методий.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ИНФОРМИРАН ЗА:

1. Пътуването, което ще се осъществи с ........................................................... с удостоверение за
                                                                   (име на туристическата агенция) 
регистрация.......................................................  и  сключена  застраховка  “Отговорност  на
туроператора” към ................................................................................................................................, 

(име на застрахователната компания)
съгласно чл. 42 от Закона за туризма.
                            
2. Единичната цена, плащане в брой/с наложен платеж  -  ............................................лв.
3. Транспорт -  ................................................................................................................................
                                (автобус, влак, тролей, трамвай, метро – вписва се номера на линията на
обществения транспорт)
4. Началната и крайната дата на пътуването - ....................................................................................
5. Маршрута на пътуването .................................................................................................................. 
(описание на маршрута)
6. Местоположението и вида на местата за нощувка - ......................................................................
  (населено място, местност, име на хотела, вид на категорията на хотела)
7. Броя нощувки, включени в пътуването - ..........................................................................................
8. Броя и вида на храненията, включени в пътуванията - ................................................................
9. Вида и мястото на  обекта за хранене - ...........................................................................................
                                                                              (вид на заведението за хранене, име, място)
10. Включените в цената - .....................................................................................................................
(транспорт,  пълен/частичен  пансион,  брой  дни,  занимания  с  аниматор,  ползване  на
спортни съоръжения, застарховка, други) 
и съм съгласен детето ми да пътува.
Запознат  съм  с  инструктажа,  за  безопасност  и  култура  на  поведение,  при  провеждане  на
екскурзии. 
Известно  ми  е,  че  при  здравословни  проблеми  на  детето  ми,  съм  длъжен  да  уведомя
ръководителите.
Настоящата декларация съответства на изискванията на т. 4 от Писмо на министъра на МОН с
изх № 9105-184 от 23.04.2004г. и Заповед №РД-01-181 от 19.10.2012г. на началника на РИО -
София-град  за  утвърждаване  на  Указание  за  изготвяне  на  документи  при  организиране  и
провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.
Запознат съм, че ръководител на групата е:
........................................................................................, GSM.................................................................
    (име и фамилия на ръководителя на групата)
Дата.......................................           Декларатор:....................................
Телефон за обратна връзка:

http://www.sousatovcha.com/
mailto:sou_satovcha@abv.bg

