
ПРОЕКТ 

Н А Р Е Д Б А  

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ДЕТСКИ 

ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА ИЛИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА 

ПРОСВЕТА 

 

Раздел I 

Общи положения 

 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за извършване на детски и 

ученически туристически пътувания с обща цена, инициирани от детски градини, 

училища или обслужващи звена в системата на народната просвета в страната и в 

чужбина, наричани по-долу „туристически пътувания‖. 

 

Чл. 2. (1) Всички деца и ученици имат право да ползват определените с наредбата 

видове туристически пътувания, съобразно целите на образование, личните си 

предпочитания и желанията на родителите, попечителите или настойниците им. 

(2) Основна цел на всички видове туристически пътувания е да разнообразят и 

обогатят учебно-възпитателната дейност и да спомогнат за активното, разнообразно и 

здравословно оползотворяване на свободното време на децата и учениците. 

 

Чл. 3. (1) Организирано детско и ученическо туристическо пътуване с обща цена е 

организирано пътуване, по предварително изготвена програма, със или без нощувка, 

което се предлага и продава на цена, включваща всички разходи (транспорт, 

настаняване, хранене и др.), при което потребителите на пътуването са лица до 19 

години, придружавани от възрастни лица. 

(2) Видовете туристически пътувания по ал. 1, са: 

1. екскурзии; 

2. посещения на туристически атракции по смисъла на Закона за туризма; 

3. участия в спортни състезания, олимпиади и др. състезателни прояви; 

4. посещения на концерти, театри и други културно-развлекателни 

мероприятия; 

5. екскурзионно летуване, излети, походи, училища сред природата (зелени 

училища) и пленери; 

6. лечебно-оздравителен отдих в категоризирани места за настаняване; 

7. ски ваканции; 

8. тематични ваканции; 

9. детски и ученически лагери; 

10. други пътувания с учебно-възпитателна, културно-развлекателна, 

опознавателна, здравно-закалителна и лечебно-оздравителна цел. 

 

Чл. 4.  Туристическите пътувания се формират само от регистриран по Закона за 

туризма туроператор и се предлагат за продажба от него пряко и/или чрез 

туристически агенти. 

 

Чл. 5. (1) Организираните в системата на народната просвета туристически 

пътувания се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и 

директор на детска градина, училище или обслужващо звено по смисъла на Закона за 

народната просвета.  

(2) Договорът по ал. 1 се сключва след съгласуване, извършено по електронен път 

със  съответния регионален инспекторат по образованието. 

(3) Съгласуването по ал. 2 се извършва в срок от 3 работни дни, считано от датата на 

получаване на уведомлението по чл. 7, ал. 2. 

     



Раздел II 

Условия и ред за организиране и провеждане на организираните детски и 

ученически туристически пътувания с обща цена. Необходима документация. 

 

Чл. 6. (1) За всяко туристическо пътуване, директорът на детската градина, 

училището или обслужващото звено: 

1. сключва договор с туроператор за организиране и провеждане на 

туристическо пътуване, предварително съгласуван  с началника на съответния 

регионален инспекторат по образованието. Екземпляр от договора се предоставя на 

родителите, настойниците или попечителите. Към договора се прилагат копие на 

удостоверението за регистрация на туроператора и копие на договора за застраховка 

„Отговорност на туроператора‖, валиден към датата на пътуването. 

2. издава заповед за провеждане на туристическо пътуване, която 

задължително съдържа: 

а) вида на туристическото пътуване, съгласно чл. 3, ал. 2; 

б) началната и крайната дата на туристическото пътуване; 

в) начален, краен пункт и маршрут на туристическото пътуване; 

г) ръководния и педагогическия персонал, отговорни за провеждането на 

туристическото пътуване, съобразен с броя и възрастта на децата/учениците и 

техните задължения; 

д) главния ръководител на групата. 

3. командирова служителите на детската градина, училището или 

обслужващото звено, определени за провеждането на туристическото пътуване; 

4. организира и контролира: 

а) информирането на родителите, настойниците или попечителите на децата 

или учениците за провеждане на туристическото пътуване; 

б) предоставянето на писмено съгласие на родителите, настойниците или 

попечителите за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване; 

в) провеждането на инструктаж на децата или учениците и на техните 

родители, настойници или попечители за безопасност и културно поведение. 

5. контролира предоставянето за всяко дете или ученик на документ за 

здравословното му състояние, издаден от личния лекар на детето или ученика, при 

организираните туристически пътувания, които включват нощувка. Документът следва 

да бъде предоставен на главния ръководител на групата в деня, предхождащ деня на 

заминаването  и да е издадена не по-късно от 3 дни преди пътуването. 

6. заверява с подпис и печат списък на децата или учениците с данни за трите 

имена, дата и година на раждане, група или клас. 

(2) За изпълнение дейността по ал. 1, т. 4,  директорът на детската градина, 

училището или обслужващото звено изпраща/предоставя уведомително писмо до 

родителите, настойниците или попечителите – по образец, съгласно приложение 1, 

което те са длъжни да върнат обратно на подателя подписано за удостоверяване на 

фактите по ал. 1, т. 4.  

(3) При необходимост, когато туристическото пътуване се провежда през учебно 

време, директорът организира и контролира преструктурирането на учебното 

съдържание. 

 

Чл. 7. (1) Преди провеждането на всяко туристическото пътуване директорите на 

детски градини, училища и обслужващи звена уведомяват съответния Регионален 

инспекторат по образованието (РИО) за пътуването най-малко 10 дни преди началото 

на съответното пътуване чрез уведомително писмо по образец, съгласно приложение 

2. 

(2) Към уведомителното писмо по ал. 1 се прилагат: 

1. данни за туроператора – удостоверение и валидна застраховка „Отговорност 

на туроператора―; 

2. предварителна писмена информация за: 

а) вида и целта на туристическото пътуване; 

б) общите условия на туристическото пътуване, които задължително включват: 



аа) начална и крайна дата на пътуването; 

бб) начален, краен пункт и маршрут на пътуването; 

вв) брой на нощувките, местоположението и вида на обектите за 

нощувка, когато пътуването включва нощувка; 

гг) транспортните средства, които ще бъдат използвани, данни за 

превозвача, а когато превозът на децата и учениците се организира с 

автобус - и данни за лиценза на превозвача; 

дд) организацията на хранене.  

в) специфичните условия на пътуването, в зависимост от неговия вид; 

г) копие от застрахователна полица за направена застраховка „медицински 

разходи при болест и злополука‖ и/или „планинска застраховка‖ за периода на 

договора за конкретното пътуване; 

д) информация за преструктуриране на учебното съдържание, когато  

пътуването се провежда в учебно време. 

3. Към уведомлението по ал. 1 се прилага и: 

а) заповедта по чл. 6, ал. 1, т. 2; 

б) списъкът на децата или учениците по чл. 6, ал. 1, т. 6; 

в) декларация от директора, че писменото съгласие на родителите, 

настойниците или попечителите на децата или учениците по чл. 6, ал. 1, т. 4, б. „б‖ е 

получено и се съхранява в съответното заведение.  

 

Чл. 8. (1) Регионалният инспекторат по образованието след получаване на 

уведомлението по чл. 7, ал. 2, в 7-дневен срок  преди провеждане на туристическото 

пътуване уведомява Българската агенция по безопасност на храните за организацията 

на храненето на децата и учениците, като посочва обектите за хранене, които ще 

бъдат ангажирани. 

(2) Българската агенция по безопасност на храните извършва проверки на обектите 

за хранене по ал. 1 за съответствието им с изискванията на европейското и 

националното законодателство в областта на храните.  

 

Раздел III 

Изисквания към персонала, обслужващ провеждането на организираните 

детски и ученически пътувания с обща цена 

 

Чл. 9. (1) Броят на персонала се определя съобразно вида на пътуването и 

възрастовия състав на децата и учениците, както следва: 

1. един възрастен на всеки 5-7 деца до 1 клас;  

2. един възрастен за всеки 8-12 ученици от 1 до 4 клас;  

3. един възрастен за всеки 12-15 ученици от 5 до 12 клас. 

(2)  На всяка група деца и ученици, извършваща туристическо пътуване се определя 

лице за  главен ръководител на групата. 

 

Чл. 10. (1) За персонал, обслужващ провеждането на видовете туристически 

пътувания се определят учители, възпитатели, психолози, педагогически съветници и 

медицински специалисти. За подпомагане дейността на обслужващия персонал могат 

да се ползват студенти по педагогически специалности. 

(2) При провеждането на туристически пътувания по чл. 3, ал. 2, т. 1 извън страната, 

се включва и представител на туроператора, организатор на пътуването. 

Чл. 11. За времето на престоя на децата и учениците в обектите за настаняване по 

чл. 20, ал. 1, хотелиерът осигурява наличие на медицински персонал, съгласно 

изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма. 

 

Чл. 12. За осъществяването на различните видове туристически пътувания, 

туроператорът осигурява според необходимостта правоспособни екскурзоводи, 

планински водачи и ски учители, вписани в съответния регистър - част от 

Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма, както и 

аниматори. 



Раздел IV 

Изисквания към участниците в различните форми на организирани детски и 

ученически туристически пътувания с обща цена 

 

 

Чл. 13. При провеждане на различните видове туристически пътувания може да се 

включват деца и ученици от близки възрастови групи. 

 

Чл. 14. За участие в туристически пътувания не се допускат деца или ученици, които 

са: 

1. с декомпенсирани хронични заболявания; 

2. контактни на заразни болести; 

3. заболели от заразни болести; 

4. ненавършили тригодишна възраст. 

 

Чл. 15. Участниците в туристически пътувания извън страната  задължително се 

застраховат от туроператора при условията на чл. 72 от Закона за туризма. 

 

 

Раздел V 

Мерки за опазване на живота и здравето на децата и учениците 

 

Чл. 16. Ръководителите на туристически пътувания, медицинският, педагогическият и 

останалият обслужващ персонал носят лична отговорност за опазване живота и 

здравето на децата и учениците от момента на поемането им в сборния пункт, по 

време на пътуването и престоя им, до връщането им на родителите, попечителите или 

настойниците. 

 

Чл. 17. Туроператорът, съвместно с ръководителя на групата предприемат мерки за 

опазване живота, здравето и сигурността на децата и учениците в зависимост от 

специфичните условия на туристическото пътуване и мястото на провеждането му. 

 

Чл. 18. (1) За всеки вид туристическо пътуване е необходимо да се осигури аптечна 

чанта, комплектована с медикаменти за оказване на първа помощ. 

(2) Аптечната чанта по ал. 1 е комплектована с медикаменти, съгласно изискванията 

на Инструкция № 1 от 20.02.2008 г. за съдържанието на аптечките на моторните 

превозни средства (Обн., ДВ, бр. 27 от 2008 г.).  

 

Чл. 19. При автобусен превоз на участниците във всеки вид туристическо пътуване 

по чл. 3, съответният превозвач е длъжен да осигури в превозното средство: аптечна 

чанта, комплектована съгласно чл. 18, ал. 2; шини за имобилизация на горен и долен 

крайник и врат; въже - алпийско, 50 м.; голям фенер - акумулаторен. 

 

 

Раздел VI 

Изисквания към настаняването на деца и ученици при организирани детски и 

ученически туристически пътувания с обща цена 

 

 

Чл. 20. (1) Настаняването на територията на страната на деца и ученици, участници 

в туристическо пътуване по чл. 3 се извършва в категоризирани по Закона за туризма 

места за настаняване, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето, 

отговарящи и на изискванията по чл. 23. 

(2) Настаняването извън територията на страната на деца и ученици, участници в 

туристическо пътуване се извършва в обекти, получили категория по съответната 

национална туристическа класификация. 

 



Чл. 21. При настаняване на деца и ученици, ръководителят на съответната група 

задължително: 

1. изготвя поименно разпределение на децата/учениците по стаи, което се 

оставя на разположение на рецепцията в обекта или на друго подходящо място в 

него; 

2. упражнява контрол за извършване от хотелиера на инструктаж на групата 

за местоположението на пожарогасителите и аварийните изходи на обекта. 

 

Чл. 22. Ръководителите на групи се настаняват в помещения в максимална близост до 

помещенията на настанените деца/ученици. 

 

Чл. 23. (1) Обектите за настаняване по чл. 20, ал. 1 отговарят на здравните 

изисквания, определени в наредбите по чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето и в тях 

трябва: 

1. да има обособени отделни спални и тоалетни помещения за момичета и 

момчета; 

2. помещенията за спане да могат да се заключват; 

3. да има подходящо място за съхранение на багажа и личните вещи на 

децата и учениците; 

4. балконите към помещенията за спане да са стабилни и обезопасени; 

5. електрическите контакти в обекта да са обезопасени. 

(2) На територията на обектите по ал. 1 е забранено поставянето на игрални автомати 

и други технически устройства, предлагането на хазартни игри, както и тяхното 

рекламиране. 

(3) В обектите по ал. 1 е ограничен достъпът до телевизионни канали и предавания, 

предназначени за възрастни. 

(4) В спалните помещения на обектите по ал. 1 не се допуска наличието на двуетажни 

легла, когато се настаняват деца. 

(5) Допустимият брой легла в спалните помещения на обектите по ал. 1, с изключение 

на туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални, е 

четири.  

 

Чл. 24. (1) Настаняването на деца и ученици в туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 

1 и 3 от Закона за туризма, се извършва както следва: 

1. децата се настаняват до втори етаж на туристическия обект; 

2. учениците се настаняват до пети етаж на туристическия обект. 

 

Раздел VII 

Изисквания към храненето на деца и ученици 

при организирани детски и ученически туристически пътувания с обща цена 

 

Чл. 25. (1) Храненето на децата и учениците по време на туристическите 

пътувания се извършва при спазване на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за 

здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения 

(обн., ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на 

учениците (обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г.). 

(2) Храненето на деца и ученици по време на туристическите пътувания се извършва 

само в обекти, регистрирани по реда на Закона за храните.  

(3) В обектите по ал. 2 трябва да се спазват изискванията на европейското и 

националното законодателство в областта на храните и предлаганите храни на деца и 

ученици по време на туристическите пътувания, да отговарят на специфичните 

изисквания на Наредба № 9 за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към 

храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 

73/2011г., изм. и доп., бр. 60 от 2012 г.).  

 

 



Раздел VIII 

Изисквания към транспорта на деца и ученици при организирани детски и 

ученически туристически пътувания с обща цена 

 

Чл. 26. Туристическите пътувания могат да бъдат провеждани на територията на 

България и извън нея с наземен, воден и въздушен транспорт. 

 

Чл. 27. (1) Превозването с автобус на деца и ученици при туристически пътувания се 

извършва в светлата част на денонощието и по безопасен маршрут. Маршрутът и 

времето за пътуването се съгласуват писмено с директора на детската градина, 

училището или обслужващото звено по смисъла на Закона за народната просвета. 

(2) По време на пътуванията по ал. 1 на децата и учениците в рамките на 

денонощието им се осигурява не по-малко от 8 часа нощувка. 

 

Чл. 28. Превозът на детски и ученически групи се извършва в съответствие със 

Закона за автомобилните превози и Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен 

превоз на пътници и товари на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 101 

от 1999 г., изм. и доп., бр. 50 и бр. 95 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г.; изм., Решение № 

219 от 2002 г. на ВАС на РБ, бр. 8 от 2002 г., бр. 40 и бр. 108 от 2002 г., изм., 

Решение № 1043 от 2003 г. на ВАС на РБ, бр. 16 от 2003 г.; бр. 46 от 2006 г., бр. 13 

от 2011 г.; бр. 52 и бр. 69 от 2012 г.). 

 

Раздел IX 

Изисквания към организацията на водноспасителната дейност и 

обезопасяването на откритите водни площи, ползвани от деца и ученици 

 

Чл. 29. За осигуряване на безопасността и сигурността на децата и учениците при 

плажуване се спазват съответните изисквания и правила на наредбата по чл. 78а, ал. 

2 от Закона за здравето. 

 

Чл. 30. С цел осигуряване здравето на децата и учениците, качеството на водата в 

плувните басейни и зоните за къпане трябва да отговаря на изискванията по 

Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ, бр. 82 от 1975 

г., изм. ДВ, бр. 25 от 2002 г.). 

 

Чл. 31. Упражняването на водни спортове, ползването на гребни и моторни 

плавателни съдове и други съоръжения за развлекателна дейност става само с 

изричното съгласие на ръководителя на групата при наличие на правоспособни 

инструктори, извън зоната за къпане, при използване на спасителни жилетки, взети 

мерки за сигурност. Ръководителят на група упражнява контрол за извършване на 

инструктаж от компетентни лица за ползване на съоръженията. 

 

Чл. 32. Децата ползват открити водни площи задължително със спасителни пояси, 

надувни ръкавели и жилетки, дори когато стигат дъното им. 

 

Чл. 33. (1) Ползването на открити водни площи от деца и ученици се разрешава само 

при наличие на спасител/и. 

(2) Спасителите са длъжни да предприемат следните действия, съобразно вида на 

охраняваната водна площ: 

1. проверяват преди къпане годността на спасителните средства и съоръжения; 

2. измерват ежедневно температурата на въздуха и водата, информират се за 

скоростта на вятъра, за степента на вълнение на морската вода и нанасят данните на 

информационно табло; 

3. издигат ежедневно съответния сигнален флаг; 

4. проверяват ежедневно състоянието на дъното в зоната на спасяване и 

сигнализират опасните места; 



5. провеждат инструктаж преди къпане с децата и учениците за основните 

правила и изисквания при къпане; 

6. наблюдават непрекъснато по време на дежурство къпещите се в 

охраняваната водна площ, като имат постоянна готовност за предприемане на 

спасителна акция; 

7. спират незабавно къпането на децата и учениците при поява на 

предпоставки, криещи опасност за живота им; 

8. поддържат постоянна връзка със съседните спасителни постове; 

9. водят дневник за водноспасителната и плажна дейност, в който описват 

обстоятелствата при възникнали инциденти и оказаната помощ при тях. 

                                    

Чл. 34. Ръководителите на децата и учениците, ползващи съответната водна площ: 

1. отговарят за безопасното придвижване на децата и учениците от 

настанителната база до водната площ и обратно; 

2. следят за реда и дисциплината по време на въздушните и водните 

процедури; 

3. броят децата преди и след къпането и не допускат техни действия, криещи 

опасност за живота и здравето им, като при възможност и/или необходимост влизат 

лично във водата с децата и учениците от поверената им група. 

 

 

Чл. 35. Мястото за къпане на морски плаж следва да отговаря на следните 

изисквания: 

1. общата водна повърхност осигурява по 2—4 кв. м площ за къпещо се дете 

или ученик; 

2. дълбочината на водата в района на къпане е от 0,70 до 1,50 м; 

3. границите на определеното място са обозначени с оранжеви плаващи знаци, 

поставени успоредно на брега, на разстояние помежду им от 10 до 15 м; 

4. да няма водовъртеж в реките и придънни течения в морето; 

5. скоростта на водното течение е до 0,5 м/сек; 

6. релефът на дъното е безопасен, задълбочаването е постепенно, без прагове, 

дънни ями, подводни камъни и скали, тиня, водорасли и подводни храсти. 

 

Чл. 36. (1) Ползването на плувни басейни от деца и ученици се извършва след като 

спасителят ги е информирал за филтриращите отвори по стените, дъното и ръба на 

басейна.  

(2) На децата и учениците се провежда инструктаж за спазването на основни правила 

за безопасност при ползването на плувните басейни, посочени в приложение 3. 

 

Чл. 37. През нощта външните плувни басейни към местата за настаняване по чл. 20, 

ал. 1 се осветяват по подходящ начин от хотелиера и се поставят табели „Къпането 

забранено!‖. 

 

Раздел X 

Изисквания към организацията при занимания на деца и ученици в детски 

ски зони и снежни паркове и при обучение по снежни спортове на ски писти 

 

Чл. 38. Детските и ученически групи трябва да бъдат придружавани от ски учители 

и/или ски патрули, като бъде съобразена тяхната физическа подготовка спрямо 

минималните задължителни изисквания за обезопасеност, информационна 

обезпеченост, сложност на ски пистите и достъп до планинския участък и 

предоставяните туристически услуги на ски пистите, опредени в наредбата по чл. 159 

от Закона за туризма. 

 

Чл. 39. За обучение по туризъм и ски, както и за водене на походи в планините и за 

екскурзионно летуване в планините се осигуряват правоспособни ски учители и 



планински водачи, вписани в съответния регистър към Националния туристически 

регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма. 

 

Чл. 40. Обучение по снежни спортове (ски и сноуборд) може да се провежда само в 

ски и сноуборд училища. 

 

Чл. 41. (1) Всички прояви, провеждани в планината, трябва да са под ръководството 

на планински водачи, вписани в Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 

от Закона за туризма. 

(2) При провеждане на по-мащабни прояви е задължително да има осигурен 

планински спасител. 

 

Раздел XI 

Изисквания към организацията на допълнителни занимания и игри на деца и 

ученици в детски лагери 

 

Чл. 42. Провеждането на детски и ученически лагери в страната се извършва в 

туристически обекти, отговарящи на здравните изисквания, разположени в ограден 

терен, с минимум два входа, с денонощна охрана. 

 

Чл. 43. (1) В оградения терен по чл. 42 има: 

1. осигурено видеонаблюдение и системи за сигнално оповестяване; 

2. ресторант или друго заведение за хранене и развлечения, в който 

местата за сядане са най-малко 1/3 от капацитета на мястото за настаняване; 

3. санитарни възли и умивалници, разположени в близост до съответното 

заведение за хранене и развлечения; 

4. оборудвани помещения за занимания и допълнителни дейности; 

5. обезопасени спортни съоръжения и терени за спорт; 

6. налично спортно оборудване. 

7. оборудван медицински кабинет с изолатор; 

8. външен и/или вътрешен басейн и/или осигурен и обезопасен достъп до 

морски плаж. 

(2) В медицинският кабинет по ал. 1, т. 7 следва да има медикаменти по вид, съгласно 

приложение 4. Броят на отделните видове зависи от капацитета на обекта за 

настаняване и се определя от лекарят, отговарящ за обекта. 

 

Чл. 44. Развлекателната програма, туровете, обиколките, опознавателните разходки 

и др. трябва да бъдат съобразени с възрастта и физическата подготовка на 

участниците. 

 

Раздел XII 

Възнаграждение на ръководителите на групи 

 

Чл. 45. Служителите на детската градина, училището или обслужващото звено, 

определени за провеждането на туристическото пътуване, съгласно заповедта на 

директора на детската градина, училището или обслужващото звено в системата на 

народната просвета получават възнаграждения чрез заповедта за командировка, 

издадена по реда и условията на Наредбата за командировките в страната (Обн., ДВ, 

бр. 11 от 1987 г., изм. и доп., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 

34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г., бр. 2 от 2008 г., и бр. 2 от 2011 г.) или Наредбата за 

служебните командировки и специализации в чужбина (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; 

изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2, 23 и 98 от 2007 г., бр. 

64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г. и бр. 61 

от 2012 г.), като командировъчните разходи са за сметка на бюджета на детската 

градина, училището или обслужващото звено. 

 

Раздел XIII 



Контрол 

 

Чл. 46. Контролът по спазване на наредбата се извършва от Комисията за защита на 

потребителите, Министерството на образованието и науката, Регионалните 

инспекторати по образованието, Регионалните здравни инспекции и всички 

оторизирани държавни органи за контрол, компетентни в съответната област. 

 

 

Допълнителна разпоредба 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. „Дете― е всяко физическо лице от 3 до 7 години, което не е постъпило в 1-ви клас. 

2. „Ученик― е всяко физическо лице от 7 до 19 години, от постъпването му в 1-ви клас  

до завършване на средно образование. 

3. „Детска група― е група от 5 и повече деца.  

4. „Ученическа група― е група от 5 и повече ученици. 

5. „Екскурзионно летуване― е организирано туристическо пътуване по предварително 

определен маршрут в планината.  

6. „Излет‖ е туристическо пътуване с цел разходка сред природата в рамките на деня. 

7. „Поход― е туристическо пътуване с цел кратка почивка и възстановяване сред 

природата. 

8. „Училище сред природата― е туристическо пътуване, организирано за съответния 

клас, в учебно време с цел осъществяване на учебен процес извън училището и 

населеното място. 

9. „Пленер‖ е туристическо пътуване с цел рисуване на открито, сред природата. 

10. „Лечебно-оздравителен отдих в категоризирани места за настаняване― е 

туристическо пътуване с лечебно-оздравителна цел в местата за настаняване, 

категоризирани по реда на ЗТ. 

11. „Ски ваканция―  е туристическо пътуване в рамките на което участниците 

получават услугата обучение по ски и други зимни спортове, чрез правоспособни ски 

учители, вписани в Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от ЗТ. 

12. „Тематична ваканция― е туристическо пътуване с цел усъвършенстване на 

познанията по различни теми и интереси. 

13. „Детски лагер― е туристическо пътуване по смисъла на § 1, т. 71 от 

Допълнителната разпоредба на Закона за туризма. 

14. „Екскурзия― е туристическо пътуване и посещение на различни обекти с 

познавателна и/или развлекателна цел, което продължава по-кратко от 24 ч. и не 

включва нощувка. 

15. „Близка възрастова група― – е група от деца с разлика във възрастта до 2 години 

или група от ученици с разлика във възрастта до 3 години. 

16. „По-мащабни прояви― са осъществявани избрани маршрути в планинска и 

природна среда или мероприятия в градска среда от групи с повече на брой лица – 

над 50. 

17. „Главен ръководител на групата е лице, което ръководи, контролира и отговаря за 

персонала, ангажиран за детското и ученическо туристическо пътуване. 

18. „Хотелиер‖ е лице по смисъла на § 1, т. 56 от Допълнителната разпоредба на 

Закона за туризма. 

19. „Хазартна игра‖ е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или 

да се загуби залогът, съгласно Закона за хазарта. 

20. „Водна площ‖ е постоянно или временно съсредоточие на води в естествено или 

изкуствено създадени форми на релефа. За водна площ се считат и плувните басейни. 

 

     

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 79, ал. 5, чл. 111, ал. 3 и чл. 157, ал. 3 от 

Закона за туризма. 



§ 3. Указания по прилагането на наредбата дават министърът на икономиката и 

енергетиката и министърът на образованието и науката. 

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник". 

        

 

 

 

 Приложение 1 към чл. 6, ал. 2 

 

       Образец на Уведомително писмо до родители/настойници/попечители 

 

 

До г-н/г-жа............... 

родител (настойник/попечител)  

 

Оферта 

Програма 

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

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

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

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

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

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛЯ: 

 

Период: . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . г. 

Дестинация:  . . . .. . .. . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 

Цена: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Цената включва: . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Цената не включва: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Настаняване: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

Час и дата и място на тръгване: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Час и дата и място на връщане: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Изхранване:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Транспорт: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

Плащания: . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Децата трябва да носят: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Туроператор, организиращ мероприятието: . . . . . . . . . . 

Удостоверение за регистрация №. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Застрахователна полица „Отговорност на туроператора‖ валидна към момента на 

пътуването №. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

 

При неизпълнение на инструктажа и разпорежданията на учителите, 

ръководителят на групата има право да върне обратно ученика на негови 

собствени разноски, след като уведоми родителите му. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

. . . . . . . . . . . . . . родител (настойник/попечител) на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . . клас 

........................................................   гр. ................ 

Запознат/а съм с условията за провеждане на еднодневна екскурзия по маршрут 

.................................................................................... за периода 

............................ г,  организирана от ТО 

...........................................................................................................  и съм 

съгласен/а  сина  ми/дъщеря ми да участва в него. 

 



Запознат/а  съм с ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ И КУЛТУРА НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ 

ПРОВЕЖДАНЕ НА 

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

Декларирам, че ще уведомя писмено ръководителя на групата, ако детето ми 

има хронични заболявания – алергии към храни или медикаменти, диабет, 

епилептични припадъци или др. 

 

 

Дата:   . . . . . . . . . 201........г.  Декларатор:   . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

      ИНСТРУКТАЖ 

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

туристически пътувания с обща цена 

 

Учениците, участващи в туристически пътувания с обща цена по чл. 3, ал. 1 от 

Наредбата 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. При провеждане на дейности извън училище, учениците са длъжни: 

 да се запознаят с настоящата инструкция срещу подпис, преди провеждане на 

всяка 

дейност; 

 да изпълняват законосъобразни разпореждания на ръководителите на групата; 

 да са в здравословно състояние, което да им позволява да вземат участие в 

дейността; 

 да бъдат подходящо облечени и екипирани; 

 незабавно да информират ръководителите при здравословни проблеми и 

произшествия; 

 да информират ръководителите за медикаментите които носят; 

 да не се качват в коли на непознати и да не приемат каквито и да е неща от 

непознати; 

 да се движат заедно, придружавани от учител. Никой няма право да се отделя от 

групата по никакъв повод, без знанието на ръководителя на групата, както и да пипа 

експонати и предмети от разглежданите обекти; 

 да решават всички възникнали недоразумения и проблеми с ръководителите на 

групата и със съдействието на екскурзовода на фирмата; 

 да пресичат улиците само на определените за целта места, 

 да се отнасят добре с останалите участници в пътуването, да се грижат един за 

друг и да 

си помагат при необходимост; 

 да спазват установения маршрут и режим по време на пътуването и 

пребиваването; 

 да пазят имуществото в автобуса или каквото и да е друго превозно средство, в 

хотела 

или почивната база, в която са настанени. При повреда нанесените щети се заплаща 

сумата определена от собственика;  

2. При провеждане на дейности извън училище, на учениците им е забранено: 

 да носят и употребяват алкохол, наркотици и наркотични средства; 

 да влизат в пререкание с шофьора на автобуса, хотелиерите и с външни лица, с 

които 

групата ще има достъп; 

 своеволия и саморазправи. 

 



II. ПОВЕДЕНИЕ В АВТОБУСА 

 

На учениците се забранява: 

o ползването на първите 4 /четири/ седалки от непълнолетни, 

o ставането по време на движение, 

o сядането на повече от едно лице на седалка 

o употребата на дъвки, 

o хранене по време на движение, 

o вдигане на шум, 

o при спиране за почивка преминаване от другата страна на пътното платно, 

o блъскане при качване и слизане. 

 

III. ПОВЕДЕНИЕ В ОБЕКТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

 

На учениците се забранява: 

o преминаването през балконите от една стая в друга, 

o вдигането на шум от 14 до 16 часа и от 22 до 6 часа, 

o използването на електроуреди, 

o употреба на леснозапалими вещества, 

o употреба на алкохол, 

o да се доближават до обекти с ел напрежение, 

o да се надвесват от прозорци, балкони, тераси и др. 

o  

IV. ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА БАСЕЙН Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: 

 

o присъствие на спасител, 

o присъствие на ръководител на групата 

o указанията на спасителя да се изпълняват безпрекословно 

 

При неизпълнение на инструктажа и разпорежданията на учителите, ръководителят на 

групата има право да върне обратно ученика на негови разноски, след като уведоми 

родителите му 

 

ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ С ВСЯКА ТОЧКА ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ 

ИНСТРУКТАЖ 

 

 

Утвърдил: .............................                                               Директор: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 към чл. 7, ал. 1 

 

Образец на уведомително писмо до РИО 

 

  

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

(учебно заведение,  адрес, телефони, e-mail) 

 

Изх. № ................................             

 

 

ДО  

Г-ЖА/Г-ЖА …………………………… 

НАЧАЛНИК НА РИО ……………………….      

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

от ……………………………………………………………………… 

(име и фамилия) 

директор на …………………………………….…..………………… 

 

 

 

УВАЖЕМ/А ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ……………………….., 

 

Във връзка с изискванията на Наредбата за условията и редът за извършване 

на детски и ученически туристически пътувания с обща цена, инициирани от детски 

градини, училища или обслужващи звена в системата на народната просвета, Ви 

уведомявам за следното: 

 

В периода ............................., ще се проведе ...................................................... 

                                (вид на пътуването, съгласно чл. 3, ал. 2 и 3) 

 

До ..............................................................................................                                                                                              

                                         (крайна дестинация) 

 

с деца/ученици от ..............................................................................................                                                                                              

                                         (детска градина/учебно заведение) 

 

Групата ще пътува по маршрут: ……………………………………………...  

 

Начален и краен пункт: ...................................... . 

 

Начален час: ......................., краен час: ......................... 

 

Брой нощувки: ........................... в ............................................... . 

                  (местоположение,  вид и име на обекта) 

 

Транспортът ще се осъществи с ....................................................,  

                                                                        (вид транспорт) 

 

на фирма …………………………., с лиценз …………………………. 

 

Организация на хранене: ............................. 

 

Пътуването е организирано от Туроператор .............................,  



 

притежаващ удостоверение за регистрация № ......................... и застрахователна 

полица „Отговорност на туроператора‖ № …………….….., валидна до …………………….  

 

Документите на туроператора са представени в РИО …………………… 

 

с вх. № ……………………….  

 

 

Учебното съдържание е преструктурирано, съгласно моя заповед                     № 

………………….  (когато видът на пътуването се провежда в учебно време). 

 

 

Декларирам, че са събрани писмените декларации от родителите, че са запознати с 

условието на мероприятието, инструктажа за безопасност и че са съгласни децата им 

да участват в пътуването.   

Декларирам, че на всички участници в мероприятието е проведен инструктаж за 

безопасност и култура на поведение. 

Списъкът със собственоръчните подписи на децата за проведения инструктаж и 

декларациите от родителите се съхраняват в ……………………….. 

 

 

 

Прилагам: 

 

1. Заповед от директора за провеждане на туристическо пътуване. 

2. Заповед на директора за командироване на служебните лица (с посочени 

срокове, задължения и отговорности на длъжностните лица, организатори на 

пътуването).  

3. Списък на пътуващите деца или ученици. 

4. Копие от договора с туроператора. 

5. Копие от застрахователна полица за направена застраховка „медицински 

разходи при болест и злополука‖ и/или „планинска застраховка‖ за периода на 

договора за конкретното пътуване. 

 

 

С уважение,     

                                                                                             

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

           (име и фамилия, подпис и печат)   

     

 

 

 

Приложение 3 към чл. 36, ал. 2 

 

Правила за безопасно поведение при ползване на басейни и тяхното 

обозначаване 

 

 



 

 

1. НЕ скачай и НЕ се гмуркай! 

Горните релси и лайсни на стената на басейна не са конструирани за ходене по тях и 

не трябва да се използват за скачане! Не се допуска скачане или 

гмуркане в басейна от трамплин или от стената! Скачането или 

гмуркането в басейна може да доведе до сериозни травми и дори 

удавяне! 

 

 

2. Никога НЕ използвай басейна сам! 

 Не използвайте басейна, освен ако още един човек, освен Вас не е 

наоколо. Друг човек винаги може да Ви помогне в случай 
на злополука или прилошаване.    

 

3. НЕ бутай никого в басейна! 

Никога не бутайте други хора в басейна, както и не позволявайте Вие 

да бъдете бутан. Това би могло да стане и без да искате, тъй като 

повърхността около басейна често е мокра и хлъзгава, затова 
внимавайте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 по чл. 43, ал. 2 

 

Вид и форма на медикаментите, с които следва да бъде оборудван 

медицинския кабинет в обектите за настаняване на деца и ученици 

 

1. Лекарствено средство с противовъзпалителен, обезболяващ и 

температуропонижаващ ефект, което се ползва за облекчаване на остри и 

хронични възпаления на ГДП, грип, други вирусни инфекции, главоболие, 

мускулно-ставни болки, зъбобол под формата на таблетки от 0,5 g в опаковка – 

таблетки разтворими; 

2. Лекарствено средство с обезболяващо и понижаващо температурата действие 

за лечение умерено до силно изразени болки от различен произход: 

главоболие, зъбобол, невралгии, неврити, мускулни болки, травми, изгаряния, 



менструални болки, болки при онкологични заболявания, бъбречни и жлъчни 

колики под формата на таблетки от 0,5 g в опаковка – таблетки; 

3. Лекарствено средство с болкоуспокояващо и температуропонижаващо действие 

за лечение на лека до средно изразена болка при главоболие, мигрена, 

зъбобол, ревматични и мускулни болки, менструални болки, възпаление на 

гърлото, както и за облекчаване на неразположението при висока температура 

и болки при простудни заболявания под формата на таблетки от 0,5 g в 

опаковка- таблетки; 

4. Лекарствено средство, което ускорява изпразването на стомаха и също 

предотвратява повръщането (чувството за гадене) и се ползва при нарушения 

на стомашно-чревната моторика и стомашно-чревни нарушения, проявени като 

диспепсия (чувство на дискомфорт в стомаха или oригване след хранене), 

киселини, газове или в резултат на заболяване като гастроезофагеална 

рефлуксна болест (връщане на съдържимото от стомаха към хранопровода), 

гастрит (възпаление на стомаха), дуоденит (възпаление на 

дванадесетопръстника) или пептична язва под формата на таблетки от 10 mg в 

опаковка с бутилка от тъмно стъкло- таблетки; 

5. Лекарствено средство за адсорбиране на външни и вътрешни токсини, което се 

ползва при остри и хронични отравяния с алкалоиди, тежки метали, лекарства, 

пестициди, метеоризъм, диспепсия, хранителни интоксикации под формата на 

таблетки в опаковка – таблетки; 

6. Лекарствено средство с успокоително действие върху централната нервна 

система и умерено разширяващ кръвоносните съдове ефект, което се ползва за 

симптоматично лечение на невровегетативни дистонии и кинетози под формата 

на сублингвални таблетки от 60 mg в опаковка – таблетки; 

7. Лекарствено средство с антихистаминово действие, което подтиска симптомите 

на алергия и се ползва за симптоматично лечение на алергични ринити и 

конюктивити; сенна хрема; кожни алергични реакции - обриви, сърбеж, 

ухапване от насекоми, дермографизъм; лекарствени и хранителни алергии под 

формата на таблетки от 25 mg в опаковка – таблетки; 

8. Лекарствено средство, което се прилага за симптоматично лечение на 

разстройство (диария) – капсули; 

9. Лекарствено средство, което е антибиотична комбинация за външна употреба и 

се прилага за лечение на кожни инфекции и обработка на рани под формата на 

спрей 30 ml в опаковка – спрей; 

10. Лекарствено средство, под формата на маз, което се прилага външно за 

лечение на слънчеви, термични и химически изгаряния под формата на унгвент 

по 18 g в алуминиеви туби – унгвент; 

11. Лекарствено средство, капки за очи, което се прилага за лечение на остри и 

хронични инфекции на окото и неговите придатъци под формата на флакон 10 

ml – капки за очи; 

12. Лекарствено средство, под формата на разтвор, което се прилага външно за 

промивки и дезинфекция на рани, язви, гингивити, възпаление на лигавиците 

под формата на флакон по 100 ml – 3 % разтвор – разтвор; 

13. Еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх,5 см/ 1 см ); 

14. Бинтове марлени 5м./5см; 

15. Бинтове марлени 5м./8см; 

16. Бинтове марлени 10м./10см; 

17. Стерилни превръзки за повърхностни рани, 10 см/ 10 см; 

18. Стерилни превръзки за повърхностни рани, 40 см/ 60 см; 

19. Пластири за рани, 3см/ 6 см х 4 броя; 

20. Адхезивен пластир за прикрепване на превръзка, 2,5 см/ 2,5 м. 

21. Антисептична готова превръзка – малка - опаковка; 

22. Антисептична готова превръзка – средна - опаковка; 

23. Антисептична готова превръзка – голяма -опаковка; 

24. Марли стерилни 5см/5см -опаковка; 

25. Марли стерилни 7,5см/7,5см - опаковка; 



26. Марли стерилни 10см/10см - опаковка; 

27. Марли стерилни 10см/10см - опаковка 50 гр.; 

28. Пакет медицински памук, 25 гр.; 

29. Превързочен материал/самозалепващ/, който се използва за превръзки и 

обездвижвания под формата на ролка – ролка; 

30. Превързочен материал/хипоалергенен, самозалепващ/, който се използва за 

превръзки и обездвижвания под формата на ролка 5м./2,5см. –ролка; 

31. Репелент против комари и кърлежи, който предпазва ефикасно кожата от 

ухапвания на комари и други насекоми в продължение на до 4 часа под 

формата на флакон 100 ml - спрей; 

32. Триъгълна кърпа, 96 см/ 96 см/ 136 см; 

33. Стерилни полиетиленови ръкавици, голям размер; 

34. Разтвор на водна основа за дезинфекция на ръце и рани; 

35. Безопасни игли; 

36. Ножица с тъпи върхове; 

37. Уред за обдишване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


