
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

                                                
 

 

 
 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

И ТУРИЗЪМ “ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” ПРОВАДИЯ 

 

Проект 2019-1-BG01-KA102-061903 „Врата към нови възможности– 

придобиване на международен опит в професионалното обучение”  

финансирано по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз (ЕС), 

 Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”,                    

сектор „Професионално образование и обучение” 

Професионална гимназия по хотелиерство,                                      Център за развитие на човешките ресурси 
ресторантьорство и туризъм „Цар Симеон Велики”                            София 1000, ул. Граф Игнатиев № 15, ет. 3 
Провадия 9200, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 82

а
                         тел.: +359 2 915 50 10,  факс: +359 2 915 50 49 

тел.: 0518 4  51 74, е-mail: pghrt_veliki@abv.bg                            e-mail: hrdc@hrdc.bg,  URL: http//www.hrdc.bg 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................... 

     /име, презиме, фамилия на декларатора/ 

 

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

                                                               /име, презиме, фамилия на детето/ 

ученика/ученичка от ……………. клас в Професионална гимназия по хотелиерство, 

ресторантьорство и туризъм „Цар Симеон Велики” гр. Провадия. 

Основна информация за родителя/настойника/попечителя: 

 

Адрес: ............................................................................................................................................... 

 

Телефон (мобилен телефон): ......................................................................................................... 

 

E-mail адрес: .................................................................................................................................... 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

че дъщеря ми/сина ми  

 

A. Няма установена алергия към  хранителни продукти. …………………………………… 

B. Има алергия към следните храни: …………………………………………………………. 

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

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

  /изброяват се хранителните продукти алергени/ 

 

C. Няма установена алергия към лекарствени продукти. …………………………………...... 

D. Има алергия към следните лекарствени продукти………………………….................... 

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

    /изброяват се лекарствените продукти алергени / 

E. Има/няма 

заболявания……………………………………………………………………………..……….... 

      /приложение – епикриза/ 

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни. 

 

Декларатор : ........................................................... 

                           (име, фамилия и подпис) 

 

Провадия, ………. 2020г. 
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