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                        Д   О   Г   О   В   О   Р 

за учебната 2022 / 2023 година 

за 1 - 4 клас (Начален етап) 
 

Настоящият договор се подписа в град София на ..................................2022 година 
между следните страни: 

1. ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “Дружба”- София ЕООД, ЕИК: 204650435, 
представлявано от  Билан Манушев – директор, наричано в този договор за 
краткост „УЧИЛИЩЕТО”,  от една страна,  
и, от друга страна,  родителите/настойника/ на ученика: 
2. Родители/настойник/ на ученика 
 
Ученик:  ............................................................................................................. 
    

  ............................................................................................................. 
                / име, презиме, фамилия, ЕГН, клас /  

 
Баща/Настойник: .............................................................................................. 

                 / име, презиме, фамилия/  
 
ЕГН ............................................................. 
 
настоящ адрес ..................................................................................................... 
 
тел................................................. e-mail:........................................................... 
 
Майка/Настойник:............................................................................................. 

                 / име, презиме, фамилия/ . 
 
ЕГН ............................................................. 
 
настоящ адрес ..................................................................................................... 
 
тел................................................ e-mail:............................................................ 
 
В случай на найстойничество, документ удостоверяващ настойничеството   
 
................................................... 
наричани в този договор накратко „РОДИТЕЛИ”. 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ:  
 

1. При подписването на настоящия Договор, Училището, в лицето на директора - Билан 
Манушев - декларира, че:  

- Училището има статут на юридическо лице и притежава издадена по надлежния ред 
Заповед от Министъра на образованието и науката /МОН/, като същата е 
обнародвана в „Държавен вестник”; 

- Дейността се осъществява в съответствие с Държавните образователни изисквания, 
съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и наредбите към 
него; 

- Издаваните удостоверения, свидетелства и дипломи имат същата легитимност, както 
тези, издадени от което и да е друго училище от системата на образованието на  Р. 
България; 

- За обучението в училището се заплаща определена такса; 
2. Родителите/настойникът/ декларират, че са запознати с условията на обучение, като 

декларират, че им  е предоставен и са запознати с действащия и актуален 
Правилник за устройството и дейността на училището за съответната учебна година 
(Приложение No: 1), като се задължават да се съобразяват и изпълняват 
разписаните правила и са съгласни детето им да се обучава в Училището. 
УЧИЛИЩЕТО си запазва правото да прави промени в Правилника за устройството и 
дейността на училището. Актуалният и действащ правилник за устройството и 
дейността на училището е публикуван и на официалната интернет страница на 
УЧИЛИЩЕТО. 
Приложение 3 – Молба за транспорт. 
 

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Настоящият договор има за предмет обучение и възпитание на ученика в Училището с 
цел придобиване на определена образователна степен. 
 
III. УСЛОВИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 
1. В изпълнение предмета на Договора, РОДИТЕЛИТЕ се съгласяват и поемат 

задължението да: 
-  оказват нужното съдействие на учителите и възпитателите за постигане на оптимални 

резултати при обучението и възпитанието на децата; 
- осигурят за своя сметка униформено училищно облекло и екип за провеждане на 

часовете по физическо възпитание и спорт.  
- да получават информация и упражнят контрол по обучението, възпитанието, 

развитието, поведението на детето си с цел правилно развитие на детето; 
- да следят поведението на ученика и контролират спазването на задълженията му по 

чл.12 и чл.13 от Правилника за устройството и дейността на училището; 
- родителите се задължават да заплащат дължимите такси за обучение в посочените по-

долу срокове. 
 

2. В изпълнение предмета на договора, УЧИЛИЩЕТО се задължава: 
 

- да осигури учебници и учебни тетрадки на ученика, необходими за правилното 
протичане на учебния процес; 

- да осигури един брой училищна униформа за всички новопостъпили ученици през 
първата година на обучение в УЧИЛИЩЕТО; 

- да приеме и запише за обучение за учебната 2022/2023 година ученика;  
- да запознае родителите с учебния план, по който се осъществява обучението в 

училището и да изпълнява стриктно записаните в него програми;  
- да провежда обучението в сграда и  материална база, отговаряща на съвременните 

технологични, санитарни и хигиенни изисквания; 
- да осигури необходимите за провеждане на учебния процес учебно - технически 

средства; 
- да спазва нормативните актове, фиксирани в ЗПУО и Наредбите към него.  
- да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно – възпитателния 

процес и на други дейности, организирани от УЧИЛИЩЕТО; 
- да осигури транспорт и допълнителна следобедна занималня за желаещите ученици за 

времето от 15.10 до 18.30 часа от понеделник до четвъртък включително, и от 14:15 
до 18:30 часа в петък.  

3. УЧИЛИЩЕТО се задължава при поискване от родителите да предостави за 
запознаване копие от Заповедта на МОН за откриване на училището. 
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IV. ТАКСИ И ПЛАЩАНИЯ  
   1. УЧИЛИЩНA ТАКСА 
           
   УЧИЛИЩНА ТАКСА                      ............€  
 
   ОТСТЪПКА /УВЕЛИЧЕНИЕ                                          .......... 
   ПРИЧИНА:.........................................................../             
 
   ОКОНЧАТЕЛНА СУМА     .......... €    
 
   2. СРОКОВЕ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ:  
 
   ПЪРВОНАЧАЛНА ВНОСКА /ПРИ ЗАПИСВАНЕ/  ..........€ 

От 1 ДО 10 -ТИ СЕПТЕМВРИ    ..........€ 

ОТ 1 ДО 15 - ТИ ДЕКЕМВРИ    ..........€ 

При плащане на повече от три вноски, сумата по договора се увеличава с 5%. 

   Краен срок за плащане   -  15.12.2022г. 

ЧСУ „ДРУЖБА“ – София 
IBAN: BG 87UBBS80021047752340, BIC: UBBSBGSF, БАНКА: ОББ 
 
3.1 До завършване на съответния етап на обучение (I етап -  1– 4 кл., II етап - 5-7 кл.,     
III етап - 8-12 кл.) таксите за обучение може да се променят в зависимост от инфлацията в 
страната. След приключване на съответния етап може да има и по-значима 
промяна в таксата. 
3.2. В допълнително приложение при подписване на договора, което става неразделна 
част от настоящия договор, родителят декларира изрично какви от предоставяните услуги 
от страна на УЧИЛИЩЕТО желае да ползва ученика през текущата учебна година, като 
промяна във вида на предоставяните услуги може да има при подписване на договор за 
следваща учебна година.  
4.  При промяна на адреса на ученика по време на учебната година, училището не 
гарантира ползване на транспорт за времето след промяна на адреса. 
5. При подписване на договор с  ЧСУ „Дружба” - София родителите са длъжни да внесат 
първоначалната вноска. Ако се наложи прекратяване на договора, по причина за която 
училището не отговаря, преди началото на учебната година, внесената първоначална 
вноска не се връща. От започването на учебната година родителите, подписали договор с 
ЧСУ „Дружба”, са длъжни да внесат цялата такса еднократно или разсрочено по т. 2.  
6. При закъснение в сроковете по т.2 УЧИЛИЩЕТО начислява санкция в размер на 4 
/четири/ лева за всеки ден закъснение. 

   7. 1.В горепосочената такса за обучение се включват:  
- Обучение за времето от 8:35 до 14.55  часа, - 7 учебни часа на ден за дните от 

понеделник до четвъртък,  петък от 8:35 до 14:05 часа - 6 учебни часа  - по 
задължителната програма съгласно Държавните образователни изисквания – задължителни 
(ЗУЧ), избираеми (ИУЧ), факултативни (ФУЧ) часове и самоподготовка за всички класове. 

-  Униформа (при новопостъпили ученици), както и услугите визирани т.3.2 от 
договора.  
7.2.Храната,  клубовете по интервси се заплащат допълнително.   
8. 1 УЧИЛИЩЕТО прави отстъпка (намаление) на дължимата такса, както следва: 
  -  За второ дете от едно семейство, отстъпката е  10%, трето дете и всяко следващо - 
20%. 
  - Ученик, на когото са наложени наказания от Педагогическия съвет, няма право на  
намаление на таксата за следващата учебна година; 
- Всеки ученик може да се възползва само от една отстъпка, като това ще бъде по – 
голямата отсъпка; 
- Всички родители, платили сумата еднократно, получават допълнителна отстъпка от 5%; 

- За постигнати високи резултати на състезанието „Решавай с Дружба“, други състезания, 
разработки и проекти в областта на науката, както и спортни постижения на 
Национално/Републиканско и/или Международно ниво - по преценка на ръководството на 
училището, в зависимост от резултата, след подадена молба от страна на родителите. 
 
8.2 По преценка на ръководството на УЧИЛИЩЕТО могат да бъдат направени и 
допълнителни отстъпки в дължимата такса, като това се отразява в Раздел IV. 
 

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕЗАПИСВАНЕ ЗА СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА: 
 

1. За да се запише ученикът за следваща учебна година, е необходимо родителите, както и 
ученикът в предвидените в закона случаи, да подпишат договор за обучение и да внесат 
първоначална такса за записване в срокове, определени и обявени от ръководството в 
началото на 2 –ри срок на настоящата учебна година. 

-След обявените срокове могат да се запишат ученици само при наличие на свободни   
места в паралелките; 
  -При неуредени финансови отношения за предходната и /или настоящата учебна година 

УЧИЛИЩЕТО има право да откаже презаписването на ученика за следващата учебна година. 
 
2.При неспазване на сроковете за презаписване, УЧИЛИЩЕТО не поема 
ангажимент за запазване мястото на ученика за следващата учебна година и 
таксата на ученика за съответния период ще се променя.  

 
VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 
1. Договорът се прекратява 

- по взаимно съгласие; 
- по искане на една от страните; 
- при закриване на училището; 
- при налагане на наказание на ученика по чл. 204,  ал. 3 от ЗПУО за наказание по 

чл. 199, ал.1, т. 4 от ЗПУО. 
- При неспазване на крайния срок за заплащане на сумата по договора, 

училището има право да отпише ученика за втория учебен срок. 
-  

VII. Условия за уреждане на паричните задължения при прекратяване на договора: 

- когато се наложи прекратяване на договора при закриване на училището, таксата е 
дължима и се заплаща до месеца (включително), в който са се обучавали децата, по 
график за плащане в договора. Ако таксата е заплатена предварително за цялата 
година, то остатъкът се връща, а в случай, че таксата не е заплатена до месеца 
(включително), в който са се обучавали децата, по график за плащане в договора, 
то следва да се доплати. 

- във всички останали случаи по раздел VI. или други, при прекетратяването на 
договора до края на първия срок се връща 10 % от цялата договорена сума, а ако 
прекратяването на договора е до един месец преди края на учебната година, се 
връща 5% от цялата договорена сума. 

 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра – всеки един със 
силата на оригинал и урежда взаимотношенията между страните за посочения период. 

2. Настоящият договор се сключва за една учебна година. 
3. Договорът може да бъде изменян и допълван само с изричното писмено съгласие на 
страните. 
   
  

 
РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИК:......................              ЗА УЧИЛИЩЕТО ДИРЕКТОР:...................... 
              ......................                      /Б. Манушев/ 


