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гр. Варна, бул. „Ген. Колев“ № 92, вх. 2, ет. 1, тел. 052 / 61 30 71, bogoia_institut@abv.bg 
 

 
 

ÄÎÃÎÂÎÐ ÇÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ    
 

№ ............................ / ........................................... г. 
 

 

Днес, ...................................20........ г. в гр. Варна, между ЧПК „БОГОЯ” ООД, гр. Варна, лицензиран от МОН 
със Заповед № РД 14-97 / 26.11.2014 г., представляван от г-жа Милка Митрева Кънева, с адрес: гр. Варна бул. 
„Генерал Колев” № 92, вх.2, ет.1, наричан за краткост по долу  „ИЗПЪЛНИТЕЛ”  
и ................................................................................................................................................, Рег. № ......................................                                                                         / трите имена /                                    
                     ЕГН ........................................... 
                                                                            
Лична карта № ..............................................., изд. на .................................................. г. от МВР – гр. ..................................... 
Адрес по ЛК :  гр./ с. ...................................................., общ. ............................................, обл. ................................................. 
ул., № .......................................................................................................................................Тел: ............................................., 
Facebook: .............................................................., e-mail:......................................................................................... 
от друга страна, наричан за краткост по долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”. 

ÑÒÐÀÍÈÒÅ ÑÅ ÑÏÎÐÀÇÓÌßÕÀ ÇÀ ÑËÅÄÍÎÒÎ: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 
 Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема въз основа на утвърден учебен план на ЧПК „БОГОЯ” 
да създаде, огранизира и проведе учебно - възпитателен процес, като осигури предпоставки и условия на   
 
колежанина: ................................................................................................................................................................................. 

( трите имена на кандидата ) 
 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се записва за обучение през учебната 20....... / 20........ година, след завършено средно  

 
образование, за да получи  (четвърта) ІV СПК в ........................................................................... форма на обучение, с  

                                                                                    ( реовна, задочна, самостоятелна, дуална ) 
 Период на обучение : 1 (една) уч.година, 2 (две) учебни години (подчертайте вашият избор);   

По професия и специалност (поставете отметка на вашият избор √), съгласно ЗПУО, ЗПОО и Правилника на ЧПК 
„БОГОЯ“ – гр. Варна. 

 ПРОФЕСИЯ Код по СППОО  СПЕЦИАЛНОСТ Код по СППОО 
Отметка  

√ 
Фирмен мениджмънт 345020 Предприемачество и мениджмънт  3450212  
Ресторантьор 811060 Организация и управление на ресторантьорството  8110601  
Хотелиер 811010 Организация и управление на хотелиерството   8110102  
Инструктор 815040 Инструкторска дейност по фризьорски услуги  8150401  
Инструктор 815040 Инструкторска дейност по козметични услуги  8150402  
Инструктор 815040 Инструкторска дейност по маникюр и педикюр  8150403  
Инструктор по фитнес 813050 Фитнес  8130501  
Спортен масаж 813060 Спортен масажист  8130601  
Гувернантка 814020 Възпитание и отглеждане на деца в домашни условия 8140201  
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 2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 
Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да избира профил на обучение. 
2. Да получава регулярно писмена и / или електронна информация за резултатите от обучението. 
3. Да изисква защита от ЧПК „БОГОЯ” при нарушение на човешките им права. 
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че приема утвърдения Правилник на ЧПК „БОГОЯ”, и е запознат конкретно с  
Чл. 58, ал.1 и ал.2, относно таксите за държавен изпит, както и възстановяване на права. 
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  
1. Да спазва правилника на ЧПК „БОГОЯ”. Да подава във офиса всички изискуеми документи в срок. 
2. Да посещава редовно учебните занятия. 
3. Да не употребява наркотични средства, алкохол и да не пуши на територията на колежа. 
4. Да участва във всички събития, организирани от ЧПК „Богоя“ по време на обучението. 
5. Да внася семестриалните такси до началото на семестъра или по предварително установен график. 
6. Да внесе последната семестриална такса, преди явяването си на Държавни изпити. 
7. При неспазване графикът за внасяне на семестриалните такси, да внесе лихва в размер на 1 (един) лев за всеки 
просрочен ден. 
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да определя организацията, методиката и средствата за обучение така, че те да отговарят за съвременните 

изисквания на образователната система. 
2. Да избира начина на организиране на практиката по специалности в съответствие с учебника план. 
3. Да издава свидетелство за ІV-та степен на професионална квалификация и Диплом. 
4. Да прекрати ДОГОВОРА с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неспазване на условията по Чл. 4. 
Чл. 6.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава : 
1. Да спазва държавните образователни стандарти и опазва живота и здравето на колежанина. 
2. Да уважава личността на колежанина и да допринася за духовното му развитие. 

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ: 
 
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща такси за периода на обучение в размер, както следва: 4   по ................................... 
лв. и административната такса от 15,00 лв. при записване. Семестриалните такси се заплащат преди началото на 
всеки семестър, или съгласно предварително установен график.    
Чл.8. /1/. Сумите се изплащат чрез банков превод на ЧПК „БОГОЯ” по банкова сметка :  

БАНКА:  ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА  АД 
                              IBAN: BG14UBBS80021068786940                  
   BIC: UBBSBGSF       
/2/. За всеки просрочен ден се начислява лихва от 1,00 лв. 
/3/. Допълнително договаряне на таксите има право да прави единствено Директора на ЧПК „БОГОЯ“. 
/4/. Всички поправителни изпити се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ.    
 

Чл.9. Настоящият договор се сключва за учебните 2022 / 2023 и 2023 / 2024 години, или за учебната 2022 / 2023  
година. 
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Чл.10. Договорът влиза в сила от деня на подписването му. 
Чл.11. Договорът се прекратява: 
1. С изтичането на срока на действието съгласно Чл.9. 
2. По решение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие от един месец. 
3. По решение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в следните случаи: 
• При констатация на системни нарушения на реда, дисциплината и правилника на ЧПК „БОГОЯ”. 
• При извършване на унизителни действия спрямо достойнството на  колежа, колеги – колежани и учители. 
• При невнесена сума за обучение, съгласно Чл.7 и Чл.8 от ДОГОВОРА, до 30 дни след началото на семестъра. 
Чл.12. При прекратяване на ДОГОВОРА по решение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по доказани уважителни причини, 

съответната част от внесената такса за обучение се връща, пропорционално на консумираното учебно време. 
Чл.13. При решение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възстановяване на колежански права, същият дължи такса в размер на 
15% от годишната такса за обучение по специалността. 
     5. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 14. Всички клаузи по Договора за обучение са гласувани на заседание на Педагогическия съвет. 
Чл. 15. Настоящият ДОГОВОР се сключва на основание Чл.258, Чл. 262 и Чл. 280, Чл.292 от ЗЗД.  
Чл. 16.  Всички спорове, свързани с прилагането на настоящия ДОГОВОР, се решават чрез преговори или в съда. 

 
ДОГОВОРЪТ е съставен в два еднотипни екземпляра: за колежанина и за документацията на  

ЧПК „БОГОЯ“, съхраняван в досието на колежанина. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .........................................................              ИЗПЪЛНИТЕЛ:  : ......................................................      
                                                                   ( подпис )                                           МИЛКА КЪНЕВА                    ( подпис, печат ) 
.....................................................................................                   ДИРЕКТОР НА ЧПК „БОГОЯ“- ВАРНА         ( име, фамилия на възложителя )   


