
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ 
за включване на дете в учебните занятия по Български език и Литература, 

История и География на България и извънкласните дейности                                                                           
в Първо Българско Училище „АБВ”, Амстердам за учебната 2020/2021 

 
Долуподписаният/ата ..........................................................................................., в качеството ми на  

( трите имена на родител/настойник ) 

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

( трите имена на детето ) 
 

родено на.....................................................в......................................................... (място на раждане) 
 
 

адрес  ...................................................................................................................................................... 
( град, улица, пощенски код по местоживеене ) 

 

декларирам, че съм съгласен/а моят син/дъщеря да посещава учебните занимания в               

ПБУ „АБВ“ в Амстердам по приетия правилник и програма за учебната 2020/2021г., както и да 

участва в предлаганите за тази година извънкласни дейности. 

Предварително съм запознат/а с общите условия*, правилника**, задълженията и методите на 

обучение и съм съгласен/а с тях. 

* Общите условия можете да намерите на гърба на тази декларация. 
** Актуален правилник на училището можете да намерите на www.bgschoolamsterdam.nl 
 
         □  Съгласен/а съм през учебната 2020-2021 година снимки и кадри на детето ми да се 

използват за популяризиране дейността на училището във  Фейсбук страницата му и уеб сайта. 

         □ Не съм съгласен/а през учебната 2020-2021 година снимки и кадри на детето ми да се 

използват за популяризиране дейността на училището. 

 
Детето ми е здравноосигурено в Нидерландия  (номер на застраховка)....................................... и 
всички попълнени от мен данни са с вярно съдържание. 
 
 
Подпис родител/настойник 1.....................................................2.......................................................... 
 
Телефон: родител/настойник 1......................................................2...................................................... 
 
Имейл: родител/настойник ................................................................................................................... 
 
__________________________________________________________________________________ 

Декларацията се попълва при записване на детето в училище.  
Годишната такса се заплаща в пълен размер при записването. Без наличието на  
подписана декларация и заплатена пълна годишна такса, детето няма да може 
да участва в учебните занятия на училището. 

http://www.bgschoolamsterdam.nl/


Общи условия 
1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между обучаващата страна (училището) 

 и родителя/настойника, възникнали след подписването на декларацията за обучението. 

Права и задължения 
2. Обучаващата страна (училището) е длъжна да осигури добри условия за провеждане на учебните занятия – 

класни стаи, зали, учител, учебници, учебни помагала и нужните допълнителни материали, гарантиращи 
доброто протичане на обучението. 
 

3. Обучаващата страна (училището) си запазва правото да променя цените на услугите, които предлага, ако 
възникнат причини, които да налагат това. Измененията ще се публикуват на страницата на училището и 
всички страни ще бъдат предварително осведомени за тях. 
 

4. Обучаващата страна (училището) не носи отговорност за крайните резултати на обучението. 
 

5. Ученик отсъствал по неизвинителни причини повече от 20% от занятията , се смята за незавършил учебната 
година. Удостоверение за завършен клас се издава само на ученици, редовно посещавали учебните 
занятия. 
 

6. Всички учебни материали се предоставят безплатно от обучаващата страна и подлежат на връщане в края 
на учебната година. При загубване или повреждане на учебни материали, родителят дължи сума, равна на 
тяхната стойност.  
 

7. При прекратяване на посещенията на детето в училище, родителя/настойника уведомява писмено 
ръководството на училището в едномесечен срок  преди последното занятие или един месец преди 
завършване на семестъра/учебната година. При липса на писмено уведомление, ученикът се счита 
автоматично записан за следващия семестър/учебна година и дължи учебната такса в пълен размер. 
 

8. Учениците са длъжни да спазват правилата за безопасност и дисциплина, както по време на обучението, 
така и в почивките. Учениците и техните родители са длъжни да се запознаят и да спазват указанията и 
мерките определени от RIVM и обучаващата страна, във връзка с разпространението на вируса Ковид-19. 
Информация за всички указания и мерки можете да намерите на уеб страницата на училището 
www.bgschoolamsterdam.nl  
 

9. Препоръчително е децата да си носят храна и напитки от вкъщи, тъй като в сградата няма места, където да 
си закупят такива. 
 

10. Ползването на електронни устройства (мобилни телефони, таблети, електронни игри и др.) не е разрешено 
по време на учебните часове. При неспазване на това правило, електронното устройство се предава на 
учителя, който го предава на родителите/настойниците в края на учебните занятия. 
 

11. С подписването на тази декларация родителя/настойника се съгласява да заплати таксата за обучение в 
пълен размер и в определения от обучаващата страна (училището) срок. Пълната училищна такса е 
дължима до края на месец септември на текущата учебна година и се заплаща по сметка номер 
NL29INGB0007990455 на името на „Stichting Bulgaars onderwijs en cultuur“ или в брой в училището. 
Годишната училищна такса е невъзвръщаема. При записване до 31-ви декември на текущата учебна година 
таксата се дължи в пълен размер, а при записване след 1-ви януари, се дължи 50% от нея. При неспазване 
на това финансово споразумение обучаващата страна си запазва правото да начисли лихви, определени 
според приложимите законови разпоредби на Кралство Нидерландия, както и да потърси услугите на трета 
страна, която да събере дължимите суми. Всички произтичащи от това разходи са за сметка на 
родителя/настойника. 
 

12.  В случай, че обучението бъде  прекратено преди крайната дата, както и в случай на отсъствие от занятия по 
болест или други причини,  себестойността на съответните часове не се възстановява. 

 
13. Всички спорни въпроси, които възникват във връзка с тълкуването и изпълнението на задълженията  

между страните, се уреждат от тях чрез преговори и по добронамерен начин, като се правят взаимни 
отстъпки. 
 

14. В случай, че спор между обучаващата страна и лицето подписало декларацията за обучение не може да 
бъде решен по пътя на предходната точка, то тогава спорът се отнася за решаване от съответния съд под 
седалището на обучаващата страна, като се прилагат материалното и процесуалното право на Кралство 
Нидерландия.   

http://www.bgschoolamsterdam.nl/

