
ЧОУ „ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ВАРНА“ 

гр. Варна, ул. „Янко Славчев“ 84,  e-mail: democratichno @gmail.com, тел. : 0886 238101 

 

  ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ 
......................../..........................г. 

 

Днес ......................., в гр. Варна, във връзка със Заявление с вх.н. ..................................., Между: Частно Основно 
Училище „Демократично образование Варна“, гр. Варна, м-ст Ален мак, ул. Янко Славчев 84, ЕИК 
205989748, представлявано от Анета Петкова Стойчева - Директор,  от една страна, наричан по-долу за 
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ и : 
  

.......................................................................................................................................................................................................... 
(име презиме и фамилия на родителя/настойника) 

с ЕГН(ЕНЧ) ..........................................................,  
Адрес по лична карта: ......................................................................................................................................................................... 
От друга страна, наричан/а/ по- долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, се сключи настоящия договор. 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да обучава детето: 
 
 ............................................................................................................................................................................................................. 

(име презиме и фамилия на детето) 

ЕГН(ЕНЧ)................................................., в ..............................клас,          САМОСТОЯТЕЛНА форма на обучение, 
         (форма на обучение) 

 съгласно разпоредбите на ЗПУО и другите нормативни актове в системата на образованието, 
Държавните образователни стандарти и опазване на живота и здравето на учениците, срещу годишна 
Такса за обучение за учебна 2021/2022 година. 
 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 1.   Изпълнителят е длъжен да: 

(1) Осигурява необходимите условия за провеждане на изпитни сесии.  
(2) Назначава квалифицирани учители за реализиране стратегията на : Частно Основно Училище 

„Демократично образование Варна“  и утвърждава учебен план.  
(3) Осигурява защита на личните данни, станали известни във връзка с изпълнението на 

задълженията по договора, съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент ЕС 
2016/679. 

(4) При включване на училището в системата на държавно финансиране да осигури на учениците 
безплатно ползване на финансираните от държавата дейности. 

Чл.2 Изпълнителят има право да: 
(1) Получи от Възложителя пълна и достоверна информация относно личните данни, на детето при 

приемането му. 
(2) Получи посочената в раздел IV, чл.5 и чл.6 Годишна такса за обучение, съгласно уговорените за 

това срокове и условия. 
 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.3 Възложителят има право да: 

(1) Получава своевременно информация за планираните дати за изпитните сесии, конспекти и 
критерии за сформиране на оценката. 

(2) Да получава контакт с екипа, който взаимодейства с детето, както и достъп до сградата по 
начин, който не нарушава реда и организацията на ЦЕНТЪРА, определен с Правилата за 
организация на достъпа на РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ, роднини или упълномощени лица 
до сградата на Центъра, паркинга и околните пространства; 

Чл.4. Възложителят е длъжен да: 
(1) Заяви писмено желанието си за записване на детето в училището. 
(2) Представи следните документи при приема на детето: 

1. Копие от акта за раждане на детето. 
2. Удостоверение за завършен клас / детска градина или съответния предходен клас/. 

(3) Приема стила и принципите за организация на възпитателно-образователния процес в : Частно 
Основно Училище „Демократично образование Варна“  

(4) Осигурява присъствието на детето в дните на провеждане на изпитите .  
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(5) При прием на деца с особености във физическото и психическото развитие, в случай на 

необходимост да осигуряват за своя сметка личен асистент, ресурсен учител или друг,  предвид 
потребностите на детето, с необходимата квалификация. В случай, че такъв не бъде осигурен в 
необходимия срок, Договорът може да бъде прекратен. 

(6) Информира администрацията при възникнала невъзможност за присъствие на изпит на 
определената дата, както и причината за тях.  
(7) Заплаща годишна Такса за обучение, съгласно раздел IV, чл.5 от настоящия договор. 

 
IV.  ГОДИШНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Чл.5 Годишната Такса  за самостоятелна форма на обучение е в размер на 700 лв. 
 
Чл. 6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща годишна такса обучение  на  две равни вноски, платими както следва: 
 

- първа вноска – в срок до 5 работни дни от подписване на договора : 50% от годишната 
такса: 350 лв. 
 
- втора вноска - в срок от 01 до 15.01.2022 г.: 50% от годишната такса: 350 лв. 
 

(1) Годишната такса за обучение се заплаща в лева по БАНКОВ ПЪТ по сметка 
 
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 

      IBAN BG93UBBS80021098731940 
 
             (2) При не плащане на вноските по годишна такса за обучение, в определените срокове 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати договора. 
 

V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.7 Договорът може да бъде прекратен в следните случаи: 

1. С изтичане на уговорения срок 
2. По взаимно съгласие 
3. При санкции на ученика по чл. 199, ал. 1, т. 4 от ЗПУО 
4. По причини, свързани със здравословното състояние на детето. 
5. При заличаване или отписване на училището от регистъра на институциите  
6. При не плащане на вноските за издръжка за обучение в сроковете по чл.6. 

 
Чл.8 При прекратяване на договора на основание Чл. 7, т. 2, 4 и 5 от този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ остатъка от внесената такса за обучение. 
 
 

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ 
Чл.9 Всички неясноти, възникнали по време на изпълнение на договора, се уреждат чрез контакти и 
беседване между страните. Изменения и допълнения по настоящия договор имат валидност само, ако 
са направени в писмена форма и подписани и от двете страни. 
 
Чл. 10 С подписването на Договор за обучение декларирам отговорността си към образованието на 
детето ми и готовността ми за оказване на съдействие на училището. 
 
Чл.11 Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна. 
 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 


