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26. Средно училище „Йордан Йовков” 
София 1619, кв. ”Княжево”,  ул. ”Кореняците” №40 

телефони: 857 30 23, 857 01 29; факс: 857 30 23; e-mail: coy26@abv.bg 

 

 

 

       Утвърдил: 

        Директор: 

          (Е. Велкова) 

       (Заповед № 216/14.09.2021 г.) 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

за организиране и провеждане на ученически отдих и туризъм 

в съответствие с НАРЕДБА за детските и ученическите 

туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование  
 

 

1.Видове туристически пътувания, при които се прилагат вътрешните прави-

ла: 
1.1. туристически пътувания с обща цена, организирани под формата на детски ла-

гери, екскурзионно летуване, походи, училища сред природата (зелени училища, сини учи-

лища), скиваканции и обучение по зимни спортове, тематични ваканции и екскурзии с об-

разователна, възпитателна, културно-развлекателна, опознавателна, здравно-закалителна и 

лечебно-оздравителна цел. 

2.Видове туристически пътувания, при които не се прилагат вътрешните пра-

вила:  

2.1. инициираните от училището прояви в областта на науката, изкуството, техноло-

гиите и спорта на общинско, областно, национално и международно ниво; 

2.2. посещения на културни и групови прояви за деца. 

3. Туристическо пътуване се извършва само ако то е залегнало в плана за дейността 

на училището за съответната учебна година. 

4. Учителите, изявили желание да организират туристическо пътуване с обща цена, 

заявяват пред Директора готовността си да организират пътуването в определен период, 

съобразен със служебните им ангажименти. 

5. Конкретна оферта се избира от родителите на насрочена от ръководството на 

училището родителска среща, на която трябва да бъдат представени поне три оферти от 

туроператорски фирми. Изборът на офертата се оформя в протокол, който е част от доку-

ментацията на екскурзията. 

6. Ресорният заместник-директор представя на Директора доклад за организиране на 

ученическия отдих и туризъм, заедно с подписания протокол от проведената родителска 

среща.  
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7. При положителна резолюция на Директора, се подготвя проектодоговор с туро-

ператорската фирма, който се внася в РУО – София-град за одобрение. 

8. След одобрение на проектодоговора се пристъпва към процедура за осъществя-

ването на организираното туристическо пътуване – директорът сключва договора за орга-

низирано пътуване, издава заповед за разрешение на пътуването и за определяне на ръко-

водителите, техните задължения, а също така и командирова ръководителите за периода на 

пътуването за сметка на туроператора.  

9. Преди осъществяването на дейността, учителите, определени да организират от-

диха, представят на Директора:  

9.1. проведен с учениците и родителите инструктаж по безопасност и култура на 

поведение; 

9.2. списъци на учениците и ръководителите; 

9.3. списъци на учениците, които не участват в дейността и разпределението им в 

други паралелки (само когато мероприятието се провежда в учебни дни);  

9.4. предложения за преструктуриране на учебното съдържание по всички учебни 

предмети, когато дейността се провежда в учебни дни;  

9.5. индивидуални декларации, подписани от родителите (настойниците) на учени-

ците, с които те потвърждават:  

- 1. съгласие с финансовите и битовите условия на ученическия отдих и туризъм; 

- 2. че им е проведен инструктаж; 

- 3. че са съгласни с предложения от фирмата транспорт (автобус, марка, регистра-

ционен номер); 

- 4. че ще представят документ за здравословното състояние на ученика, издаден от 

личния му лекар (не по-рано от три дни преди провеждането на дейността), че детето не е 

заразно болно и няма паразите, както и отрицателен тест за КОВИД 19 от лицензирана ла-

боратория (при пътувания със смесени паралелки и организиран транспорт); 

- 5. че са запознати и са съгласни с план-графика за дейността. 

10. Преди осъществяване на пътуването Директорът провежда инструктаж на ръко-

водителите и издава заповед за провеждането на дейността и за командироването на персо-

нала.Заповедта задължително съдържа: 

- 1. начална и крайна дата на организирания отдих и туризъм; 

- 2. начален и краен пункт и маршрут на пътуването; 

- 3. ръководителят и педагогическия персонал, отговорни за провеждането на дей-

ността и техните задължения. 

11. Когато дейността включва ученици от различни класове и/или паралелки, ди-

ректорът задължително изисква от педагозите, включени в проявата (ръководител и другия 

командирован персонал) да представят отрицателен тест за КОВИ-19 от лицензирана лабо-

ратория. 

12. Финансовите разходи по командировката се поемат от туроператора. 

13. Учителите, определени за участници в проявата (ръководител и другият коман-

дирован персонал), сключват граждански договор с туроператора-организатор за изпълне-

ния на задължения извън длъжностната си характеристика и установеното работно време и 

попълват декларация до директора, че са сключили договор за услуга. 

14. В срок до 8 (осем) работни дни преди провеждане на формата на организиран 

отдих и туризъм определеният ръководител на дейността представя за разрешение от На-

чалника на РУО – София-град два комплекта документи, подписани от Директора. 
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15. Медицинското обслужване на дейността се обезпечава в съответствие с норма-

тивните изисквания и договорените условия за организиране на ученическия отдих и тури-

зъм. 

16. След приключване на мероприятието ръководителят на групата уведомява ди-

ректора на училището с писмен доклад  за начина на преминаване на туристическото пъту-

ване. При необходимост по време на мероприятието представлява институцията и поддър-

жа телефонна връзка с директора или с друг член на училищното ръководство. 

17. В условията на извънредна епидемиологична обстановка при провеждането на 

ученически екскурзии, зелени училища или други форми на организиран отдих педагоги-

ческите специалисти, включени в тях, задължително спазват актуалните разпоредби на 

Министерството на здравеопазването и съответните РЗИ в условията на КОВИД-19. 

 

 

Настоящите правила са актуализирани на заесдание на Педагогическия съвет 10. 09. 

2021 г. и са неразделна част от Правилника за дейността на 26.СУ „Йордан Йовков”. 

 


