
 
      

 

  

                                                                                               
Проект  „Стъпка по стъпка- за професионална реализация“ ,   

код 2020-1-BG01-KA102-078333  към програма ЕРАЗЪМ+,  
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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “СТЕФАН КАРАДЖА” ГР. ЕЛХОВО 

Ул.”Ангел Вълев” № 39,  тел. 88292, 88291, 88293 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

От ............................................................................................................................. ................... 

родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете) на/за  

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

от ......... група/клас на Професионална гимназия „Стефан Караджа“  гр. Елхово,  

 

Запознат/запозната съм с условията за провеждане на туристическото пътуване по 

маршрут 

гр. Елхово /Бъргария/- Будапеща, Унгария- гр. Елхово с цел осъществяване на ученически 

практики по проект„Стъпка по стъпка- за професионална реализация“ ,   

код 2020-1-BG01-KA102-078333  към програма ЕРАЗЪМ+ в Будапеща, Унгария  
за периода 01.07.2021 . г.,  

организирано от Професионална гимназия „Стефан Караджа“  гр. Елхово, 
 и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него. 

Декларирам, че детето ми е здраво и няма декомпенсирани хронични заболявания, не          

е контактно на заразни болести, не е заболяло от заразни болести и може да вземе  

участие в туристическата програма съобразно  

    чл. 11 от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена,                                       

инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

Декларирам, че ще уведомя писмено главния ръководител на групата, ако детето ми  

има хронични заболявания - алергии към храни или лекарствени продукти, диабет, 

епилептични припадъци или др. 

Запознат/запозната съм с инструктажа за безопасност и култура на поведение на 

детето/ученика по време на пътуването и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да 

участва в него. 

 

Дата: ..................................г. Декларатор:.............................. 
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ИНСТРУКТАЖ 

за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на ученически 

практики по проект„Стъпка по стъпка- за професионална реализация“ ,   

код 2020-1-BG01-KA102-078333  към програма ЕРАЗЪМ+ в Будапеща, Унгария  
 

Учениците, участващи в туристически пътувания по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за 

детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, са длъжни да 

спазват следните правила за безопасност по време на пътуването и пребиваването в 

населените места и туристическите обекти, които се посещават:  

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена учениците 

са длъжни: 

а) да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата;  

б) да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на 

пътуването и неговата програма; 

в) да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни 

проблеми или инциденти; 

г) да се движат в група, придружавани от учител; 

д) да не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя 

на групата; 

е) да не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния 

туристически обект/атракция; 

ж) да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с 

ръководителя на групата; 

з) да пресичат улици само на определените за целта места;  

и) да се отнасят с уважение към останалите участници в групата на пътуването, да се 

грижат един за друг и да си помагат при необходимост; 

к) да спазват установената програма на пътуването и пребиваването;  

л) да пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват. 

2. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена на учениците 

е забранено: 

а) да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества;  

б) да влизат в конфликти и саморазправи с лицата, предоставящи съответна 

туристическа услуга, част от пътуването, както и с други външни за групата лица;  

в) да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.  

 

 



 
      

 

II. ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО  

На учениците се забранява: 

1. Ставането по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да 

се информира ръководителят на групата. 

2. Вдигането на шум. 

3. Блъскането при качване и при слизане. 

4. Увреждане на имуществото на превозното средство 

/Всяко увреждане на имуществото на превозното средство се заплаща от извършителя/ 

 

III. ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕБИВАВАНЕ В БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ В ОБЕКТА ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ 

На учениците се забранява: 

а) преминаване през балконите от една стая в друга; 

б) вдигане на шум от 14 до 16 часа и от 22 до 06 часа; 

в) използване на електроуреди; 

г) употреба на леснозапалими вещества; 

д) употреба на цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества 

е) напускане на сградата без уведомяването на ръководител на групата 

 

Закуската, обяда, вечерята, културната програма, превоз в градския транспорт, посещенията на 

обекти се организират и провеждат колективно. 

 

 

IV. ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ НА 

РЕАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА В унгарските компании „Portum Lines Kft“, . „RiverRide 

Kft“, „Begavill- 2003 „ Kft   и „Fogado intezmenu Ilogistic“ Kft 
І. Учениците са длъжни: 

 

1. Да изслушват внимателно инструктажа и всички други форми на обучение по Безопасност и 

хигиена на труда и противопожарна охрана, които се провеждат от учителя . 

2. Да се подпишат в книгите за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата и 

изискванията за безопасност на труда и че се задължават най-стриктно да ги спазват. 

3. Строго да спазват разпоредбите по Безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана и 

правилата за вътрешния ред и поведение в училището, като изпълняват дадените им указания в това 

направление. 

4. Да подържат образцов ред, чистота и висока култура на работното си място. 

5. Да познават устройството, предназначението и действието на инструментиге и специфични 

изисквания от инструкциите за безопасна работа с тях. 

6. Преди започване на работа или дейност да огледат внимателно работното си място и 

инструментите и при забелязване на най-малки неизправности или несъответствия, веднага да 

уведомяват преподавателя. 

7. През време на своята дейност да изпълняват с голямо внимание само възложената им задача. Всяко 

отклоняване на вниманието, разговори и др. могат да доведат до сериозни трудови злополуки и 

нещастни случай. Това особено важи за дейности, при изпълнението на които са ангажирани двама 

или повече ученици. 

8. Забранява се посягане към съучениците с остри и режещи инструменти и приспособления. 

9. При работа с лесно запалими течности /разредители, ацетон/ учениците да бъдат много внимателни 

и да работят под наблюдение на учителя. 

10. Да не предприемат по своя инициатива определена работа, с която не са запознати добре и за 

всяка нова работа да изискват инструктаж от учителя. 

11. Преди да напуснат работните си места, да предадат инструментите почистени и в пълна 

изправност. 

12. При злополука незабавно да съобщят на наставника, наблюдаващия учител, за да се вземат бързи 

мерки за оказване на необходимата помощ на пострадалия. 

 



 
      

 

ІІ. На учениците строго се забранява: 

 

1. Самоволно да напускат работните си места 

2. Самоволно да извършват работа, която не им е възлагана. 

3. Да напускат или сменят работното си място. 

4. Да вземат работни или измервателни уреди и инструменти от съучениците си. Да разговарят по 

време на работа. 

5. Да извършват поправки на ел.уреди, инструменти, ел.инсталации, работни машини, съоръжения, 

приспособления, обзавеждане и др. 

6. Да разхвърлят безразборно обработените предмети около работното място. 

7. Да използват собственоръчно направени инструменти, без да са прегледани и разрешени за 

ползване от наставника/ наблюдаващия учител. 

 

 

 

ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНСТРУКЦИЯТА!  

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

   (подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете)  

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

(подпис на ученика) 


	ДЕКЛАРАЦИЯ
	ИНСТРУКТАЖ

