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ФИНАНСОВ ПРАВИЛНИК 2019/2020 

(Приложение 1) 

 

към договор за обучение № ............../ ........................... г., 

сключен между СНЦ „ МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА - ШАРЛ 
ПЕРО”, наричан „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, и  

1/ ……………………..............................................................………………………………,  

 

2/………………………………………………………………………………………………… 

Наричан/и „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, 

Член 1: Определение за годишна училищна такса  

1.1. Годишната училищна такса, наречена още „училищна такса” покрива: 

 Обучението; 
 Задължителните учебни пособия; 
 Учебниците (заети за една учебна година). 
 Задължителни спортни занимания; 
 Училищната застраховка 
 

Училищната такса не покрива: 

 Извънредните спортни и/или културни дейности, които пораждат допълнителни 
разходи за ден, дори за седмица (пътувания или обучение сред природата „ски, 
на море и всякакви физкултурни дейности на открито”, пътувания и обучение с 
цел опознаване на исторически забележителности); 

 Извънучилищната дейност (клубове, занималня, етюд); 
 Училищния транспорт; 
 Училищното столово хранене; 
 Закупуване на оборотни матраци за леглата в класовете PS/MS-матраците 

остават собственост на родителите и се връщат след завършването на клас MS; 
 200 лв. - дължима сума за учебни тетрадки, пособия и допълнителни спортни 

дейности – касае учениците от всички класове. 
 

1.2. Намаление за многодетни семейства (единствено върху училищната такса). 

 За трето записано дете от едно семейство  -   10 % от таксата на последното по 
ред записано дете, която се начислява в размера на последната (трета) вноска от 
училищната такса 
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В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ преустанови обучението и отпише някое от трите си 
деца през учебната година, отстъпката не се начислява и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 
пълния размер на учебната такса.  

Член 2: Начини на плащане 

2.1. Годишната училищна такса е в размер на общо 7 500 (седем хиляди и петстотин) 
лева за учебната 2019-2020 година, определена с решение на ОС на СНЦ от 19.06.2019 
година. Годишната училищната такса е обща, като единствено е платима разсрочено, на 
три вноски, посочени в издадена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура, както следва: 

 Първата вноска от 3000 лв. - платима в срок до 30-ти юни  2019 г., или до 10 дни 
след датата на подписване на Договора за обучение (за записани деца след тази 
дата); 

 Втората вноска от 3000лв. - платима в срок до 30-ти октомври 2019 г; 
 Третата вноска от 1500 лв. (750 лв. за трето дете) - платима до 31-ви януари 

2020г.  
Вноските са дължими в пълния им размер, съобразно периодите, указани в този 
правилник и в издадената фактура, а евентуално неполучаване на фактурата не 
освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от задължението за плащане на дължимите суми в срок.   
Информация за таксата е налична и на интернет сайта на училището - www.efiv.bg или 
www.lfiv.bg  

За училищната такса се издава фактура и се изпраща по електронна поща, като 
оригиналът е наличен в администрацията и може да бъде получен при поискване. 

Училищната такса за ученик, записан след м. декември  2019 г. (включително), е в 
размер на 5520 лв. 

Училищната такса за ученик, записан след месец март 2020 г. (включително) е в 
размер на 4000 лв. 

Заплащането на вноските на училищната такса трябва да се извърши в 
гореуказания срок и по банковите сметки, указани във фактурата.  

Плащане в брой не се приема. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще получава фактурата само по електронен път, освен при 
изрично искане за получаване на такава на хартиен носител. 

2.2. Училищният транспорт се заплаща веднъж годишно след издаване на фактура. 
Размерът на таксата се определя в началото на всяка учебна година. 

2.3. Храната за детето се счита заявена за следващия ден, ако до 17:00 часа на предния 
ден ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е указал в администрацията, че детето ще отсъства и се 
дължи заплащане за същата. Храната се заплаща по ставки (единични цени), 
определени в сключения между Училището и доставчика договор. Възложителят 
заплаща сумата за храна по размер и в срокове, съгласно условията на подписания 
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договор между доставчика и УЧИЛИЩЕТО. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде информиран 
за условията по електронна поща. 

2.4. Дължимите суми за ателиета се заплащат както следва: 

2.4.1. За ателиета, извършвани от външни на училището контрагенти, се заплащат 
директно на съответния доставчик на услугата, съобразно изпратена справка. 

2.4.2. За ателиетата, извършвани от служители на училището: 

- Записване за ателие в извънучебно време - родителите подават заявление по образец 
на Училището за всеки от петте период; 

- Единичните цени за посещение са обявени в бланката, която се подава за записване в 
ателиетата; 

- В края на всеки период ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура на база посещенията на 
ученика. Сумите се заплащат в 5-дневен срок от издаване на фактура. В случай, че 
дължимите суми не бъдат заплатени детето не може да бъде записано в ателиетата за 
следващия период. 

2.5. За ваканционни занимални, сумите са платими авансово, преди започване на 
занималнята и за целия заявен от родителя период. В случай на авансово заплащане за 
целия месец на лятната занималня, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 5 % отстъпка от 
общата цена на занималнята. Цената на занятията по време на ваканционните 
занимални се определя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се съобщава по е-мейл за всяка конкретна 
ваканция и според предвидените в нея дейности и мероприятия. 

Член 3: Неустойки  за забава 

 В случай на забавяне на плащането на цялата или част от таксата за обучението 
след срока за плащане, определени в член 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) на ден върху 
дължимата сума, но не повече от 15 % от дължимата сума. 

 При забава с повече от един месец от изтичането на срока за плащането на 
съответната разсрочена вноска от учебната такса по член 2 от настоящия 
Правилник, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право и може да не допусне детето до 
учебните часове и до училището. В следствие на това, ако не бъде постигнато 
споразумение за заплащането на дължимите суми между училището и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на следващите 10 дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
(училището) има право едностранно да прекрати договора за обучение и детето 
да бъде отписано от училището. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи цялата 
отговорност за последствията от тези санкции, които могат да включват и 
невъзможността ученикът да посещава учебните занятия и други училищни 
дейности; невъзможност да се яви и на различни изпити (brevet, матура и други). 
В този случай единствено със споразумение между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да бъде постигнато възстановяване на загубените от 
ученика права, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (УЧИЛИЩЕТО) не носи 
отговорност за пропуснати ползи. 
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  При затруднения с плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва незабавно да се 
свърже с администрацията  на училището и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за тези 
затруднения. 

 В случай, че учебните такси не са заплатени в сроковете по договора и това 
приложение, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не развали договора, същият може да изиска 
от родителите да подпишат споразумение за план за издължаване на 
задължението, както и предоставяне на гаранции за плащане. 

 Същата процедура се прилага за всяка друга дължима сума към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (училището), от каквото и да е естество, включително суми за 
храна, ателиета, занималня и училищен транспорт, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в 
договорни отношения с фирмите доставчик на услугата. 

 Отписването на детето от училището от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или 
прекратяване на договора по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не освобождава 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от задължението му за заплащане на дължимите вноски от 
учебната такса с настъпил падеж по издадената му фактура. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
губи платените вноски от годишната училищна такса като обезщетение за 
неизпълнен договора от негова страна. Страните се съгласяват, че всички 
платени суми не подлежат на връщане, а вноските с настъпил падеж до 
прекратяването на договора подлежат на заплащане, предвид че учебната такса е 
обща цена на договора за обучение, единствено чието заплащане е разсрочено. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да претендира незаплатената част от годишната 
такса от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и по съдебен ред. 

 
Член 4: Други плащания 

Всички плащания на учебни такси се извършват по банков път. 

 Извършена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финансова помощ (дарение) на училището е 
безвъзмездна и не подлежи на връщане при прекратяване на договора. 

Член 5: Причина за отказ от годишно презаписване или за не издаване на 
документи 

Ученик(-чка) няма да бъде презаписан(а) в училището, ако всички дължими 
суми за предходната година не са напълно издължени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 
не издава административен документ или удостоверение за ученик, ако 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи суми на училището.  

Член 6: Лица за контакт 

Родителите или законните представители на учениците отговарят лично и 
солидарно за задължението си като ВЪЗЛОЖИТЕЛИ за плащането на училищните 
такси и всички допълнително дължими суми, включително за обезщетения и неустойки 
по този договор. Те са единствените лица, които са страни и отговарят за изпълнението 
на този договор, дори и в случай, че техният работодател, правителството, или какъвто 
и да е друг орган, да поема частично или изцяло плащането на училищните такси. 

Член 7: Такса за първо записване и за презаписване за нова учебна година 
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7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи еднократна такса при първоначалното записване 
на детето за първа по ред учебна година, която такса е в размер на 20 % от таксата за 
обучение, или 1500 лева (хиляда и петстотин лева) и се заплаща в момента на 
записването на детето в училището, без значение датата, на която това става. При 
записване на второ и всяко следващо дете в училището се ползва отстъпка от 50% от 
таксата за записване или дължимата сума е в размер на 750 (седемстотин и петдесет) 
лева. Тази такса не се възстановя при напускане и/или отказ от договора, и/или 
разваляне на договора по каквато и да е причина.  

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща еднократна такса за презаписване на детето за 
следваща поред учебна година (гаранционен депозит), която такса е в размер на 1 000 
лева и е част от първата вноска от учебната такса, платима преди началото на 
следващата учебна година. Гаранционният депозит за презаписване на детето не 
подлежи на възстановяване в случай на прекратяване на договора, или напускане на 
ученика преди или след началото на учебната година, по каквото и да е причина. 

Записването се смята за действително едва след получаването на плащането 
за таксата за записване/таксата (гаранционен депозит) за презаписване. 

Член 8: Условия за възстановяване на такси 

Не се правят отстъпки от таксите при отсъствие на учител и/или ученик - 
случайно или по изключение, както и в случаите когато учебните занятия са временно 
преустановени въз основа на независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обстоятелства. 

Не подлежат на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранционния депозит, на 
еднократната такса при първоначалното записване, на платени вноски от таксата за 
обучение, както и на всички вноски с настъпил падеж към датата на прекратяването на 
договора по каквато и да е причина. 

 Записването на ученик в училището предполага  и означава приемане на всички 
клаузи от настоящия  правилник и подписващите  го лица заявяват, че са запознати с 
финансовия правилник на училището и се задължават да го спазват.  

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
 
                            ………………………                                   1………………….............. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                      РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК 
 

СНЦ “МФЛВ - ШАРЛ ПЕРО”          
2. ....................................... 

                                                                          РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК                
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