ДОГОВОР ЗА ПРOВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ
Днес, ..............20… г. в гр……………….., между:
1. ...................................................................................................................................................,
ЕГН.....................................,постоянен адрес ………………….……………………………
...................................................................................................................................................,
тел……………………………..,
потребителско
име
в
kids.softuni.bg
……………………………………………………….,
в
качеството
си
на
........................................................................(родител/настойник) на ….………………….
....................................................................................................................................................
(трите имена на детето) (наричано по-долу за краткост „Курсист“), наричан по-долу за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. "СОФТУЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ" ООД, ЕИК 200776618, със седалище и адрес на
управление: гр. София, кв. Изгрев, ул. Тинтява 15-17, ет. 2, представлявано от СВЕТЛИН
НАКОВ, в качеството си на управител, нарично по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от
друга,
се сключи настоящият Договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да осъществи
обучение
на
Курсиста
по
време
на
……………………………………………………………….(наричан по-долу за краткост
„Курс“) срещу заплащане на възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от Договора.
(2) Страните се съгласяват, че обучението по време на Курса ще бъде проведено по
предварително утвърден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ учебен план и ще включва прилагане на
активни методи на преподаване с цел изграждане у Курсиста на специфични личностни
умения по програмиране.
(3) С подписването на настоящия Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е
запознат със същността и характера на Курса, Условията за безопасност и Правилника за
вътрешния ред на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и, че му е била предоставена цялата необходима
информация във връзка със сключването и изпълнението на Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
се задължава да инструктира Курсиста по подходящ начин съобразно неговата възраст и
нравствено развитие относно Курса, Условията за безопасност и Правилника за вътрешния
ред на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) С подписването на настоящия Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира съгласието
си фотографиите, които ще бъдат направени на Курсиста по време на провеждане на Курса,
да бъдат използвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез копиране и разпространение, включително,
но не само и публикувани на интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, социалните мрежи
Facebook, Twitter, Instagram и по друг подобен начин.
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(5) С подписването на настоящия Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава от
отговорност ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с упражняването на родителски надзор върху
Курсиста. Страните се съгласяват, че всички вреди, възникнали по отношение, или за сметка
на Курсиста, във връзка, или по повод провеждането на Курса ще бъдат за сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Независимо от горното, в случай на настъпили вреди за Курсиста,
причинени от виновно поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов представител, страните се
съгласявят, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да дължи повече от размера на възнаграждението
си по чл. 2, ал. 2 от този Договор.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) За провеждането на обучението по време на Курса съгласно чл. 1, ал. 1 от този
Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за обучение,
чийто размер, срок и начин на плащане са уредени по-долу.
(2) Възнаграждението за провеждане на обучение е в размер на: .............
/.............................................................................................../ лева, платими в брой или
предварително по банков път посредством уеб-базирана електронна система за събиране на
безкасови плащания, поместена на уебстраницата: www.kids.softuni.bg.
(3) Всички допълнителни услуги и разходи извън учебната програма, които са
възникнали по време или по повод на провеждането на Курса, в това число транспортни
разходи и т.н., ще бъдат за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) С подписването на настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е
получил възнаграждението си по чл. 2, ал. 2 от Договора, като последният ще служи за
разписка, удостоверяваща заплащането на възнаграждението.
III.СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от .... месеца, считано за периода от
__.___.20__ г. до __.__.20__ г. /включително/.
Чл. 4. Обучението по време на Курса ще се проведе в ……………………………….. ,
находяща се на следния адрес: ……………………………..
по предварително установен учебен план.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи информация във връзка със сключването и изпълнението на настоящия
Договор.
2. да следи изпълнението на договора, като при поискване получава информация за
обучението, в това число етапите и резултатите от него, дейностите и развитието на
Курсиста.
3. Курсистът да бъде инструктиран относно същността и характера на обучението,
правилата за безопасност и правилника за вътрешния ред по време на Курса.
4. да получи добросъвестно обучение на Курсиста съобразно с уговореното в този
Договор.
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5. Курсистът да бъде обучаван от квалифицирани преподаватели, които да следят за
правилното усвояване на материала от страна на Курсиста.
6. Курсистът да се ползва от осигурената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материална база по време
на провеждането на Курса.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изисканата от него информация относно Курсиста,
сключването и изпълнението на настоящия Договор.
2. да заплати таксата за обучение, посочена в чл. 2, ал. 2. в размера, по начина и в срока,
установени с настоящия договор.
3. да придружи Курсиста в първия ден от провеждането на Курса и да гарантира, че същият
ще бъде в добро здравословно състояние по време на провеждането на Курса, като в
случай на отсъствие, поради болест, да уведоми представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай, че Курсиста страда от хронични заболявания
или има специален хранителен режим.
5. да наоси отговорностт за здравето и безопасността на Курсиста след приключване на
учебните занятия.
6. да обезщети всички вреди, в това число и пропуснати ползи, възникнали във връзка или
по повод изпълнението на Договора в резултат на противоправно поведение на
Курсиста.
7. да се въздържа от действия, които биха попречили за осъществяването на целта на
настоящия договор.
V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи необходимата информация относно Курсиста във връзка с провеждането на
обучението по време на Курса.
2. да получи възнаграждението по чл.2, ал. 2 от Договора.
3. да получи обезщетение за всички вреди, в това число и пропуснати ползи, възникнали
във връзка или по повод изпълнението на Договора в резултат на противоправно
поведение на Курсиста.
4. да промени утвърдения учебен план, като уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на
основателни причини.
5. да прекрати настоящия Договор при неспазване на вътрешните правила от страна на
Курсиста съгласно чл. 14, т. 3 от Договора.
6. да не проведе Курса, в случай че не се съберат достатъчно на брой курсисти за
провеждането му.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да проведе обучението съобразно утвърдения учебен план.
2. да осигури необходимата материална база по време на провеждането на Курса.
3. да осигури необходимата информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка със
сключването и изпълнението на настоящия Договор.
4. Да информира периодично ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване от негова страна на
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5.
6.
7.
8.

информация за обучението, в това число етапите и резултатите от него, дейностите и
развитието на Курсиста.
Да осигури квалифициран персонал от преподаватели, които да проведат Курса и да се
грижат за усвояването на учебния материал от страна на Курсиста.
Да съблюдава за опазване на здравето, живота и благосъстоянието на Курсиста по време
на провеждането на Курса.
да инструктира Курсиста относно същността и характера на обучението, правилата за
безопасност и правилника за вътрешния ред по време на Курса.
да се въздържа от действия, които биха попречили за осъществяването на целта на
настоящия договор.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока на обучение по чл. 3 от Договора.
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма като Анекс към настоящия
Договор.
3. едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че Курсистът не спазва правилника за
вътрешния ред и правилата за безопасност и/или с поведението си пречи на нормалното
протичане на обучението. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да получи
обратно заплатеното на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение съгласно Раздел ІІІ от
Договора.
VII. СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ
ДАННИ НА ДЕТЕ
Чл. 15 С настоящия Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в качеството си на родител/настойник
на дете на Курсист потвърждава,че Курсистът е на възраст под 16 години и е съгласен от
негово име, "СОФТУЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ" ООД, ЕИК 200776618 – Изпълнител по този
Договор да обработва трите имена и ЕГН на детето/Курсиста за следните цели:
󠆯 идентификация на детето с цел провеждане на обучение, предмет на този Договор;
󠆯 идентификация на детето в следния електронен сайт – kids.softuni.bg, в който
родителят/настойникът може да се запознава с прогреса на обучение и резултатите от
обучението на детето/Курсиста;
󠆯идентификация на детето с цел издаване на сертификат за завършено обучение, предмет
на този Договор;
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 16. Страните предприемат необходимите мерки за контролиране изпълнението на
уговорките по настоящия Договор.
Чл. 17. Всяка от страните гарантира, че има правото да сключи този договор и е способна
да изълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, като в случай на спор той ще
бъде решаван в дух на добра воля и чрез преговори и взаимно разбирателство между
страните.
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Чл. 18. Страните се съгласяват, че всички изменения и допълнения към договора ще бъдат
валидни, когато същите са направени в писмена форма и са подписани и от двете страни.
Чл. 19. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и
действащото законодателство на Република България.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за
всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................
/........................................./
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