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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛА „ПИТАГОР“ 

ЛЯТО 2019 

 

I. Общи разпоредби 

1. С настоящия документ се уреждат взаимоотношенията между Школа „Питагор“ – център за 

извънучилищно обучение, собственост на ЕТ „Евгений Неделчев“ /наричано по-долу за краткост Школата/ 

и потребителите на образователни услуги /клиенти на Школата/. 

2. Услугите се предоставят от Школата въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния 

клиент.  

 

II. Основни понятия 

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия се използват със следното значение: 

„Курсист“ - всяко физическо лице, което използва услугите на Школата; 

„Възложител“ – Лице  над 18 години (родител/настойник, законен представител или курсист); 

„Изпълнител“ – Школа „Питагор“ (Школата)  

 

III. Записване за обучение 

1. Курсистът се счита за записан, след като са изпълнени следните: 

1.1.  Попълване и подписване на документи: 

- Информационен формуляр за записване; 

- Индивидуален договор за обучение; 

- Декларация по Регламент (ЕС) 2016/679; 

1.2.  Заплащане авансово на такса за обучение, в съответствие с реда и сроковете, уредени с индивидуалния 

договор.  

2. Всички документи, изброени в т.1.1, се подписват от Възложителя. 

 

IV. Такси 

1. Таксите за обучение са посочени в индивидуалния договор. 

2. Таксата за обучение се заплаща наведнъж, на две вноски или почасово.   

2.1. При заплащане на цялата вноска наведнъж, таксата се внася не по-късно от датата на първото 

насрочено занятие спрямо предварително изготвения график.  

2.2. При заплащане на две вноски - 50% от таксата се внасят не по-късно от датата на първото насрочено 

занятие спрямо предварително изготвения график, а останалите 50% - не по-късно от изтичането на 

половината от предвидения брой занятия за съответния курс.  

2.3. При почасова форма на заплащане – на всяко занятие. При почасова форма на заплащане 

Възложителят заплаща авансово сумата, дължима за едно занятие, която се приспада при 

приключване на обучението, освен в случаите по  параграф V точка 2.3.2.  

2.4. Възложителят сам избира формата на заплащане. 

3. Отстъпки:  

Отстъпка в размер на 5% (пет процента) се предвижда в следните случаи:  

 курсистът е записан в повече от една форма на обучение;     

 повече от един член на едно домакинство посещават курсовете на Школата. 
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4. Школата си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение, като информацията 

за това става достъпна чрез реда на параграф IV точка 1 (по - горе). Промените не се отнасят за вече 

сключени договори.  

 

V. Отсъствия по време на обучението 

1. При групова форма на обучение в случай на отсъствие и пропускане на занятия по определения 

предварително график,  Школата не възстановява част от таксата. 

2. При индивидуална форма на обучение:         

2.1.  В случай на отсъствие и пропускане на занятия по определения предварително график,  Школата не 

възстановява част от таксата. 

2.2.  При отсъствие по уважителни причини и предплатена такса за периода, Школата се ангажира да 

компенсира 1 /едно/ пропуснато занятие за периода на лятната програма, като датата и часа се уговарят 

допълнително и се определят спрямо графика на Школата и на съответния учител.  

2.3. При форма на заплащане – почасова:  

2.3.1. При отсъствие на курсиста спрямо уговорения график, занятието се отлага  в друг ден и/или час 

в рамките на календарната седмица, в съответствие с възможностите на Школата, учителя и 

курсиста, ако: 

 Такава възможност съществува; 

 Родителят/настойникът на курсиста е уведомил административния персонал на Школата не 

по-късно от един ден преди насрочения по график урок в работно време (между 9:00 и 17:30 

часа); 

 Ако отсъствията са не повече от 2/две/ за периода на лятната програма. 

2.3.2. При отсъствие без предварителна информация от страна на родител/настойник или известяване 

по-малко от един ден преди насрочения по график урок, без да са налице непредвидени 

обстоятелства, отсъствието е за сметка на курсиста.  

2.3.3. При използване на авансово внесената сума, равняваща се на стойността на таксата за едно 

занятие по т. 2.3.2., Възложителят внася отново авансово сумата, дължима за едно занятие, която 

се приспада при приключване на договора. 

3. В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност за провеждане на занятието от 

страна на Изпълнителя (например: болест, личен ангажимент на учител и др.) Възложителят бива уведомен, 

а пропуснатото занятие се покрива по допълнително изготвен график. 

 

VI. Прекратяване на договора за обучение 

1. От страна на Възложителя: 

1.1.  При прекратяване преди началото на обучението от страната на курсиста Школата възстановява 100% 

от внесената сума; 

1.2.  При прекратяване след началото на обучението Школата възстановява 50% /петдесет процента/ от 

неусвоената сума, считано от датата на последното посещение; 

1.3.  Срокът за възстановяване на сумата е 10 работни дни от прекратяването на договора.  

2. От страна на Школата: 

2.1.  Прекратяване на договора за обучение от страната на Школата в следните случаи: 

2.1.1. При неизпълнение на задължението на Възложителя да заплати своевременно дължимата такса 

за обучение по уговорената в индивидуалния договор форма на заплащане.  

2.1.2. Неприемливо поведение на курсиста, при което се нарушава нормалното протичане на процеса 

на обучение. 
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2.2.  Школата си запазва правото да отмени курс при групова форма на обучение в случай, че не се съберат 

достатъчен брой курсисти. В този случай Школата предлага алтернативен вариант или възвръща 

авансово заплатената сума.  

 

VII. График на занятията 

1. Графикът на занятията се подготвя преди започване на съответния курс от лятната програма.   

2. При необходимост Школата променя графика, като предварително информира 

родителите/настойниците на курсистите и се съобразява с техните предпочитания, ако това е възможно.  

 

VIII. Други разпоредби и отговорности относно организацията на учебния процес 

1. Поемаме грижата на децата 10 минути преди началото на урока, когато родителят/настойникът е предал 

детето на служител на Школата, както и 10 минути след края на урока, докато родител/настойник дойде 

да го вземе.  

2. По време на престоя си в Школата курсистите спазват прилично поведение и не нарушават нормалното 

протичане на учебния процес.  

3. В зависимост от избраната форма на обучение се определя посещаемостта (избрана от 

родителя/настойника и/или курсиста), която варира от минимално изискуемото – веднъж седмично, 

90мин., до индивидуално уговореното, спрямо възможностите на Школата и на курсиста, във всеки 

отделен случай.  

 

IX. Защита на личните данни 

Школа „Питагор“ – център за извънучилищно обучение, собственост на ЕТ „Евгений Неделчев“ е 

администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни. За осъществяване на 

дейността си и предоставяне на образователни услуги Школата събира и обработва лични данни за 

курсистите и техните родители/настойници в съответствие с Приложимото законодателство.  

 

X. Отзиви, предложения, жалби и молби 

Отзиви, предложения, жалби, молби могат да бъдат подавани в офиса на Школата, както и на електронната 

ни поща – contact@pitagor.org. В рамките на 30 дни Школата разглежда и предприема действия по 

съответните случаи.  

 

XI. Други разпоредби 

1. Възложителят се обвързва с тези общи условия с подписването на индивидуалния договор.  

2. Школата си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи условия като за това информира 

Възложителя в рамките на 7 /седем/ работни дни от настъпването на това обстоятелство чрез електронна 

поща. Всички промени се публикуват на уебсайта на Школата (www.pitagor.org). 

3. Всеки клиент се запознава с Общите условия преди подписване на индивидуален договор. 

 

Общите условия за обучение за Лято 2019 са утвърдени от административното и учебно ръководство  на Школа 

„Питагор“ на 03.06.2019г. и са в сила от 17.06.2019г. Общите условия са публикувани на сайта на Школата 

(www.pitagor.org).  
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