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ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ 
    
     № ............../ ..............................г. 
 

Днес, ......................................... г. в град Варна се сключи настоящият договор за обучение 
между следните страни: 
 
1. СТРАНИ: 
 

1.1 Сдружение с обществено полезна дейност с наименование „Международен Френски 
Лицей Варна - ШАРЛ ПЕРО” със седалище гр. Варна и адрес на управление к.к. „Св. 
Св. Константин и Елена”, LFIV (бивш хотел „Емона”), вписано в регистъра за ЮЛНЦ с 
решение № 95 от 14.03.2009 година по ф.д. № 33/2009 година на ВОС, представлявано от 
Яна Попова, в качеството и на Председател на УС, наричано по-долу за краткост 
“ИЗПЪЛНИТЕЛ (УЧИЛИЩЕТО)“  от една страна и от друга: 

1.2 Родителят/ите / Настойникът/ците/, наричан по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, със 
следните данни: 

 
Забележка: Моля да имате предвид, че за ново постъпилите деца фактурата за учебната 
такса ще бъде издавана на лицето попълнено на първа позиция, а за всички останали се 
запазва като контрагент родителя на който е фактурирано предходната учебна година: 
 

1/ Имена:  …………………………………………………………………………………....  
ЕГН: ...................................................................................................................................... 
Лична карта №: .................................................................................................................... 
Постоянен адрес: ……………………………………………………………………….... 
Домашен телефон: ……………………………………………………………………..... 
Служебен телефон: …………………………………………………………………….... 
Мобилен телефон: ……………………………………………………………………...... 
E-mail: …………………………………………………………………………………….. 

 
2/ Имена:  …………………………………………………………………………………....  
ЕГН: ...................................................................................................................................... 
Лична карта №: .................................................................................................................... 
Постоянен адрес: ……………………………………………………………………….... 
Домашен телефон: ……………………………………………………………………..... 
Служебен телефон: …………………………………………………………………….... 
Мобилен телефон: ……………………………………………………………………...... 
E-mail: …………………………………………………………………………………….. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ(УЧИЛИЩЕТО), заедно наричани “СТРАНИТЕ”, се 

споразумяха да изпълняват, поетите с този договор задължения - в полза на детето:  
 
Име на детето на латиница: ………………………………………………………………………… 
Имена на български език: …………………………………………………………………………… 
ЕГН/ЛНЧ: ............................................................................................................................................. 
Постоянен адрес: …………………………………………………………………............................. 
Домашен телефон: …………………………………………………………………........................... 

 
2.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК И ЦЕНА НА ДОГОВОРА 
 

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществява обучението на 
ученика в съответствие с официалните програми на Френското национално образование. 
Училището се задължава да предостави необходимите за това материали, както и педагогическата 
структура, съответстваща на възложеното. 

2.2. Настоящият договор се сключва за срок до 31.08.2020 година, но при всички случаи – 
срокът на договора изтича с издаването на удостоверение за отписване от училището, доказващо, 
че родителят е уредил финансовите си задължения към училището.  

2.3. За обучението на ученика ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща такса за обучение, както е 
определена ежегодно в бюджета на училището. Таксата за обучение е обща за учебната година, 
като единствено нейното заплащане е разсрочено на вноски и с падежи, указани във Финансовия 
правилник. Всички допълнителни услуги, които не са обхванати от таксата за обучение – както 
са определени съгласно Финансовия правилник на училището – Приложение към този договор, 
се заплащат допълнително на училището от Възложителя. 

2.3.1. Годишната училищна такса включва:  
 Обучението; 
 Задължителните учебни пособия (учебници, основните учебни материали за 

часовете по изкуство и др.), първоначален комплект материали в началото на 
учебната година; 

 Учебниците (заети за една учебна година). 
 Задължителни спортни занимания 
 Училищната застраховка 
 занималня от 15:30 ч. до 17:30ч. в учебните дни за началното училище 

 
2.3.2. Годишната училищна такса НЕ включва:  
 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; 
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 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. 

При необходимост от допълване или подмяна на учебните материали през учебната година 
(моливи, флумастери и др.), разходите за това се поемат от родителите. 
 

3. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО  
 
3.1. Международен Френски Лицей - Варна (LFIV) е училище, което приема ученици на 
минимална възраст от 3 години, които да обучи и възпита съгласно френската национална 
образователна програма и съгласно френските културни традиции. В програмата за развитие е 
залегнал стремежът на училището да разширява кръга от степени на обучение, които предлага. 
Целта е в бъдеще да може да предлага всички нива на обучение до диплома за завършено средно 
образование във Франция (Бакалореат).   
3.2. Друга основна цел е да се постигнат високи резултати в изучаването на френски език, като 
едновременно с това се отделя нужното внимание на българския език и културни традиции. 
3.3. Цел на обучението в LFIV е и детето да усвои важни практически и познавателни умения, 
да обогати своите познания за заобикалящия го свят и останалите хора.  
3.4. От значение е не само придобиването на знания и опит в областта на изучаваната материя, 
но и възпитаването на детето като личност, която уважава, цени и общува успешно със 
съучениците си и възрастните.  
3.5 Училището организира обучение по български език и литература. Училището обучава 
детето,  като му вдъхва увереност, поощрява го при показани добри резултати и насърчава 
развитието му като съзидателна и успешна личност. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
4.1. Условия за записване за учебната година. 

4.1.1. Необходими документи за новопостъпили деца: 
4.1.1.1. Копие от акта за раждане на детето;  
4.1.1.2. Лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар по образец (за 
всички ученици); 
4.1.1.3. Копие на имунизационен паспорт, заверен от личния лекар и/или здравна карта с 
нанесени имунизации, според Имунизационния календар на Република България, утвърден 
от Министъра на здравеопазването на Р България за приложение на задължителните планови 
имунизации и реимунизации, която включва подлежащите възрастови групи, видовете 
препарати, сроковете и начина на приложението им; 
4.1.1.4. Медицински изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди 
постъпване на детето в училище (за децата на възраст от 3 до 5 години); 
4.1.1.5. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, 
извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в училище (за децата на възраст 
от 3 до 5 години); 
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4.1.1.6. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни паразити, 
извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в училище (за децата на възраст 
от 3 до 5 години); 
4.1.1.7. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена 
не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в училище (за децата на възраст от 3 до 5 
години); 
4.1.1.8. Заявление за прием и подписан Договор за обучение; 
4.1.1.9. Адресна регистрация/информация за контакти на родителя/настойника. 
4.1.1.10. Документи (всички документи за предходната учебна година, дирекцията на LFIV 
може да изиска допълнителни документи при необходимост) от предходно учебно заведение 

4.1.2. Необходими документи при презаписване: 
    4.1.2.1. Лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар по образец (за 

всички ученици) 
    4.1.2.2. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена 

не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в училище (за децата на възраст от 3 до 5 години) 
    4.1.2.3. Копие на имунизационен паспорт, заверен от личния лекар и/или здравна карта с 

нанесени имунизации, според Имунизационния календар на Република България, утвърден от 
Министъра на здравеопазването на Р България за приложение на задължителните планови 
имунизации и реимунизации, която включва подлежащите възрастови групи, видовете препарати, 
сроковете и начина на приложението им; 

 
4.2. Необходими вещи и консумативи, които родителите се задължават да осигурят: 

4.2.1. Вещи: 
4.2.1.1. Пижама за следобеден сън и комплект спално бельо (за децата от 3 до 4г.) 
4.2.1.2. Комплект дрехи за преобличане. 
4.2.1.3. Вътрешни обувки или пантофи. 

4.2.2. Консумативи: 
4.2.2.1. Материалите, посочени в списък, който е предаден на родителите в началото на 
учебната година; 
4.2.2.2. Потребими консумативи като моливи, флумастри и други се подменят от родителите 
при необходимост; 
 

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 
5.1. Задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (УЧИЛИЩЕТО): 

5.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява добросъвестно задълженията си по 
договора съгласно неговия дух, при спазване на всички правила за обучение на ученици по 
Френската образователна система на територията на Република Франция, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
поема отговорността да оказва нужното съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване 
целите на този договор. 
5.1.2. Да обучава и възпитава детето в духа и ценностите на френското светско училище, 
спазвайки с предимство френските нормативни изисквания за обучение. В областта на 
образователната дейност, в училището се прилага френското законодателство, като се 
използват добрите практики на педагогическия процес в България. Образователният 
(учебният) план се приема съобразно френските държавни изисквания. Разпространението на 
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френския език и култура, следва да се извършва при зачитане на българските културни 
традиции и ценности. 
5.1.3. Да зачита интересите на детето и неговите права като личност и да не накърнява неговите 
чест и достойнство, да се отнася с уважение и разбиране към личностните му потребности. 
Поради тези съображения наказанието не се възприема като възпитателна мярка и се налага, 
когато ученикът системно нарушава дисциплината и възпрепятства учебния процес и не се 
повлиява от направените му забележки. В случай, че с поведението си детето засегне душевния 
или физическия интегритет на друго дете или служител, се предприемат необходимите мерки, 
за които родителите задължително се уведомяват. 
5.1.4. Да спазва учебната програма и да следи за зачитане на правилника за вътрешния ред, 
както от учениците, така и от педагогическия екип. 
5.1.5. Да наема учители, възпитатели и други служители с професионални качества, 
отговорност. В случаите, когато е необходимо да се осигури заместване на учител, училището 
осигурява заместник във възможно най-кратък срок до завръщане на титуляра. 
5.1.6. Да насърчава приятелската атмосфера и осигурява протичането на общуването между 
децата при условия на взаимно уважение. 
5.1.7. Да не допуска никакъв тип дискриминация, основана на расова, етническа, езикова, 
религиозна или каквато и да е било друга основа. Да спомага у детето да се възпита разбиране 
и приемане на околните, а техните различия да възприема за ценност. 
5.1.8. Да поощрява добрите резултати в обучението, творческите заложби или други 
артистични дарби на детето. 
5.1.9. Да провежда редовно родителски срещи в началото на всеки учебен срок, т.е. минимум 
три пъти в годината. При необходимост да осъществява индивидуални срещи с родителите, 
ако се установи проблем с поведението на детето или забележи нещо необичайно и 
притеснително. Три пъти годишно училището предоставя ученически бележник. 
5.1.10. Да запознае родителите и детето с Правилника за вътрешния ред в училище 
(Приложение № 2). 
5.1.11. Да следи за спазване на учебния график по седмици, съгласно Приложение № 3. 
5.1.12. Да поддържа материалната база в добро състояние. Подобряването на материалната 
база се извършва при необходимост, съобразно средствата, които училището може да отдели. 
При наложителни и непредвидени в бюджета за годината ремонти, с решение на УС, 
училището може да събира от Възложителя допълнителни парични вноски, с цел отстраняване 
на повредите.  
5.1.13. Учебният процес да се извършва при условия за безопасност.  
5.1.14. Училището осигурява кабинет за медицинска помощ, при спазване на Наредба № 3 за 
здравните кабинети в детските заведения и училищата. 
При злополука, медицинското лице се уведомява незабавно. В случай на нужда (при 
подозрения за заразни заболявания и разпространение на паразити) и необходимост от 
своевременна реакция, медицинското лице предприема съответните мерки. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
е длъжен незабавно да изпълнява всички указания на медицинското лице и/или 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осуетяване разпространението на зарази и/или заболявания, като в 
противен случай детето няма да бъде допускано до учебното заведение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
има право едностранно да прекрати този договор. 
5.1.15. Осигурява благоприятна атмосфера на детето за учебна и творческа дейност. 
Педагогическият персонал следи за добрата комуникация между децата и предприема 
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необходимите мерки в случаи на конфликти или разногласия, за да се провежда учебният 
процес в дух на уважение и разбирателство (включително и по време на междучасията). 
5.1.16. Създава условия за хранене на детето. 
5.1.17. Да съхранява, обработва и използва личните данни на родителите и детето само за 
целите на обучението и дейностите по този договор, като не предоставя същите на трети лица, 
без изрично съгласие на родителите/настойниците на детето, с изключение на случаите, за 
които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал изричното си доброволно съгласие с ДЕКЛАРАЦИЯ-
СЪГЛАСИЕ - Приложение № 5 към този договор. 

 
5.2. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

5.2.1. Да не накърнява доброто име на училището и авторитета на преподавателите със свои 
действия и/или изказвания. 
5.2.2. Да плаща редовно и в срок училищната такса и всички суми за допълнителни услуги, 
които не са обхванати от таксата за обучение, предвидени в Приложение № 1 – Финансов 
правилник на Училището. В случай на забава заплащането на каквато и да е дължима сума, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да не допуска детето до занятия до пълното заплащане на 
задълженията, както и има право да развали този договор с едностранно уведомление, с 
последиците, предвидени в договора.  
5.2.3. Платена част от таксата за обучение не подлежи на връщане, а вноска с настъпил падеж 
(неплатена) подлежи на заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, независимо дали ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 
пожелал прекратяване на договора и/или отписване на детето от учебното заведение преди 
изтичане на срока на този договор. Отсъстващите по болест деца не се освобождават от 
заплащане на такса за обучение през периода на отсъствие. 
5.2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да внесе в посочените срокове разсрочените вноски на  
училищната такса и таксата за записване за следваща учебна година по начина, указан във  
Финансовия правилник - Приложение 1 към този договор. Документи и сертификати няма да 
се издават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на родителите-възложители, които имат задължения към 
училището от каквото и да е естество, включително – незаплатени суми за допълнителните 
услуги, като храна, училищен транспорт, занимални, ателиета и др., за които 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в договорни отношения с лицата - доставчик на услугата. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (УЧИЛИЩЕТО) може да откаже записване на ученика/учениците в 

следващ клас, ако родителите не са заплатили всички дължими суми към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
(УЧИЛИЩЕТО) за предходни периоди и/или дейности, включително за материали, занималня, 
ателиета, храна, транспорт и др. 

5.2.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя необходимите документи за прием при 
постъпване на детето и да осигурява подмяната на консумативите при необходимост. 
5.2.6. Всеки родител (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) следва да предостави свой личен телефонен номер и 
други телефонни номера (включително мобилни), с цел да може да бъде установена бърза 
връзка с родителите и близки лица; всяка промяна на телефонните номера трябва задължително 
да се съобщи в администрацията на УЧИЛИЩЕТО – лично, или на е-мейл: admin@lfiv.bg или 
info@lfiv.bg . В Приложение № 4 към настоящия договор родителите следва да посочат лицата, 
които имат право да вземат детето от училище или от спирката на училищния автобус след 
приключване на учебните занятия. 
5.2.7. Да съдейства на училището в случай на установен проблем с поведението на детето, да 
помага за изясняването на причините и за преодоляване на проблема. 
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5.2.8. Да информира за здравословни проблеми на детето, както от физическо, така и от 
психическо естество.  
Всички указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ здравословни/двигателни/психологични/психични 
проблеми на детето, включително особености на храненето (диетични режими) следва да бъдат 
доказани с официален документ, издаден от личния лекар, както и установени в протокол на 
оторизирана Лекарска комисия за съответния проблем. При непредставяне на съответния 
официален документ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да преустанови обучението на детето и/или 
неговото хранене до изпълнението на условието. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на 
самостоятелна преценка за конкретния случай, като може едностранно да прекрати договора, 
ако прецени, че не разполага с необходимия кадрови или технически ресурс за изпълнение на 
договора по отношение на конкретното дете, за което писмено уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
5.2.9. Да води и взема детето на и от училище в определения за това времеви интервал, 
без закъснение за началото/края на учебните занятия. 
В случай на закъснение на родителя да вземе детето си след определения за това краен 
час, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на платената 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на негов служител сума за положен извънреден труд след работното 
време на съответния служител, който е останал извънредно с ученика, но не по-малко от 
25 лева за всеки започнат час след определения час за вземане на детето.  
5.2.10. Да оправдае писмено пред преподавателя и пред Директора всяко отсъствие на детето, 
а при инцидентно и непредвидено отсъствие на ученика поради обективни причини (напр. 
внезапно заболяване) - да уведоми училището по телефона преди 08ч и 45 мин., като 
впоследствие представи съответните писмени доказателства за причините за отсъствие. 
В случай на предвидено отсъствие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми училището до 
17:00 часа на предния ден, като укаже и периода на отсъствие на ученика. 
5.2.11. Да посещава редовно родителски срещи (поне единият от лицата с родителски или 
настойнически функции). Да се интересува от обучението и развитието на детето. 
5.2.12. Да спазва правилника за вътрешния ред в училището като дава своя добър личен пример 
на детето си.  
 

6. УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ 
 
6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е уведомен, че е забранено носенето на опасни предмети в училище, 
които застрашават и приносителя им, и останалите деца и/или персонал на училището. 
Родителите/настойниците (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) поемат и носят пълна отговорност за причинени 
на деца или трети лица вреди и/или страдания от такива предмети. В случай на неизпълнение на 
тази клауза от договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно този договор, 
без предизвестие. 
6.2. Училищният екип следи за безопасността на децата и не ги оставя без надзор, както при 
провеждане на учебните занятия, така и докато се разхождат или играят в училищната сграда 
или двор, докато трае времето за отдих. 
6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност в случай на кражба, загуба или увреждане на 
носените от детето материални ценности, а щетите са изцяло за сметка на 
родителите/възложителя. Подписът на родител/настойник върху настоящия договор ще бъде 
считан  от страните като декларация за отказ от претенции за обезщетение за такива вреди. 
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6.4. Забранено е използването на мобилни телефони, или друг тип електронни и/или смарт-
устройства на територията на училището. В случай на необходимост, детето може да проведе 
разговор със своите родители от телефоните на училището. 
6.5. В случай, че някое дете увреди или унищожи училищно имущество, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ 
солидарно се задължават да заплатят ремонтните дейности и/или липси, като при повреда или 
липса следва да закупят нова вещ от същото количество, качество и вид в 5-дневен срок от 
установяването на повредата и/или липсата, или в същия срок да заплатят стойността й. 
6.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да не допуска детето да посещава учебното заведение когато е 
болно и съществува риск от заразяване на останалите деца. Дете, което е допуснато да посещава 
занятия болно, ще бъде изолирано от другите деца докато родителят не го прибере. Родителите 
/настойниците/ трябва да уведомят незабавно учебното заведение за вида на заболяването. 
6.7. При злополука ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (УЧИЛИЩЕТО) уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
на посочените телефони и предприема всички необходими мерки за съхраняване и опазване на 
здравето и живота на детето. 
 

7. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 
7.1. При нарушения на правилника за вътрешния ред, финансовия правилник (приложение № 1) 
или неизпълнение на което и да е от задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати този договор с едностранно уведомление, като в този 
случай платените вноски от учебната такса остават за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като обезщетение 
(неустойка) за неизпълнен договор.  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може, по своя преценка, да проведе среща между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
училищното ръководство за изясняване на причините за нарушението, както и има право да 
отправи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предупреждение, че ще развали договора за обучение, ако 
нарушенията продължават или не бъдат отстранени, като се прилагат и правилата по 
Приложение 1 към договора – Финансов Правилник. Преценката дали да развали договора без 
предупреждение или с предупреждение принадлежи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно тежестта на 
нарушението на този договор или правилника за вътрешния ред, извършено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за задължения по този договор в случай на виновно 
неизпълнение и/или забава за изпълнение задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по този договор. 
7.3. Страните уговарят, че в случай на разваляне на договора по реда на чл. 7.1, като и в случай 
на едностранно прекратяване действието на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
включително при отписването на детето, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи внесената 
част от учебната такса в пълния й размер, като обезщетение (неустойка) за неизпълнен договор. 
7.4. Страните уговарят, че платената такса за записване и резервационна такса не подлежат на 
връщане при прекратяване действието на този договор на каквото и да е основание. 

 
8. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 

 
8.1. Настоящият договор се подписва от страните при приемане на детето като ученик в 
Международен Френски Лицей - Варна (LFIV). 
8.2. Договорът влиза в сила, считано от датата на подписването му или от 01.09.2019г. 
8.3. Договорът има срок на действие през съответната учебна година, за която е подписан до 
31.08.2020г. 
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8.4. В случай, че детето е прието в училище по време на започнала учебна година или след 
посочената начална дата на срока на договора, същият влиза в сила в деня на подписването му и 
има действие за срока на учебната година, както е посочено в чл. 8.3. на договора. 
 
 
 
 

Настоящият договор се състои от десет страници и пет приложения към него, които се 
подписват от страните на всяка страница, съставляват неразделна част от него.  
 

При спорове между страните по настоящия договор, същите ще бъдат разрешавани в дух 
на разбирателство и взаимни отстъпки. При невъзможност за доброволно разрешаване на 
споровете, същите ще бъдат отнасяни към родово компетентния съд в гр. Варна и ще се 
разглеждат според действащото българско законодателство. 
 

Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, всеки от които, надлежно подписан 
от страните, има качеството на оригинал. 
 
 
 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:      ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
 
 

     …………………...................   1. .............................................. 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС на             РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК 
      СНЦ “МФЛВ ШАРЛ ПЕРО”   

 
2. ....................................... 

                                                                 РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК  
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