
 

 
 
 1 

 

Превод от немски език на български език! 

Споразумение за заемане на дигитални устройства 

между 

име на училището 

и 
 

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

- наричан по-долу ученик (представляван от законен настойник (настойници), при 
ненавършени 18 години) - 
 
се сключват следните споразумения: 
 

§ 1 Предоставени учебни материали 
Име на училището предоставя на ученика учебния материал (устройство), описано по-
подробно по-долу за текущата учебна година. Учебното устройство, включително 
предоставените програми, както и всички носители за съхранение на данни, използвани 
във връзка с мобилното устройство, включително всички резервни копия, остават 
собственост на училището. 

 

Учебно устройство: iPad 

Наименование на типа: iPad 2019, 10.2”, Wi-Fi, 128GB, Space Grey 

Производител Apple 

Аксесоари Захранващ кабел, щепсел, калъф  

 

§ 2 Обхват на употреба 

Използването на учебното устройство е разрешено за учебни цели. 
 

§ 3 Отговорност 

Ученикът (или законният настойник в случай на ненавършени 18 години) се грижи за 
това, че всяка повреда на устройството да се съобщава незабавно на училището. 
 
Ученикът (или законният настойник в случай на ненавършени 18 години) носи 
отговорност за всички щети и амортизация на учебното устройство, причинени 
умишлено или поради груба небрежност (по-специално поради неправилно 
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използване) с обезщетение (текуща стойност). Това важи и в случай на загуба на 
устройството. 
 

§ 4 Предоставяне на трети лица 

Предаването на учебното устройство или достъпът до него от трети лица не е разрешен. 

§ 5 Предаване в безупречно състояние 

Ученикът (или законният настойник в случай на ненавършени 18 години) потвърждава 
със своя подпис под това споразумение, че е получил устройството във функциониращо 
и безупречно състояние. 

 

§ 6 Връщане 

Име на училището си запазва правото да отмени предоставянето на учебното 
устройство, особено ако ученикът наруши разпоредбите на това споразумение. 
Ако име на училището поиска връщането на учебното устройство, то трябва да бъде 
предадено на следващия учебен ден. 
 

В случай на приключване на учебното време или смяна на училището, ученикът е 
длъжен да върне учебното устройство в училището не по-късно от крайната дата на 
приключване. 
Във всеки случай на връщане на учебното устройство, се прави съответна бележка в това 
споразумение. 
 

§ 7 Допълнителни разпоредби  

Промени и допълнения в това споразумение трябва да бъдат направени в писмена 
форма. Отказът от писмената форма е в сила, само ако това е договорено писмено. 
Ако дадена разпоредба от това споразумение е неефективна, това не води до 
неефективност на цялото споразумение. 
 

 

…………………, дата  …………………… 

 

_____________________________   ____________________________ 

Училищно ръководство    Ученик (законен настойник) 

 

Подписаната Силвия Димитрова Христова потвърждавам верността на извършения от мен 
превод от немски език на български език на приложения документ: Споразумение. Преводът се 
състои от две страници. 


