
 

Общи условия за провеждане на обучителни курсове,  

организирани от Училищното настоятелство  

при ПМГ „Акад. Н. Обрешков”, гр. Бургас 

 

Настоящите Общи условия се отнасят до организацията на обучителните курсове при ППМГ 

„Акад. Н. Обрешков”, правата и задълженията на организатора на курсовете, на преподавателите, 

на обучаващите се и техните законни представители, наричани по-долу за краткост съответно 

ОРГАНИЗАТОР, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧЕНИЦИ и РОДИТЕЛИ и влизат в сила от 01.07.2021 г. 

 

1. Обхват на услугите 

1.1. СНЦОД-УН на ПМГ „Акад. Н. Обрешков” – гр. Бургас  организира обучителни курсове за 

ученици съгласно утвърден обхват на класове, учебни предмети и занимания за всяка учебна 

година. 

1.2. Учебната програма се разпределя във времето по план, съобразен със спецификата на курса. 

1.3. Програмата в курсовете е разработена с цел подготовка за състезания, олимпиади, 

национални външни оценявания, държавни зрелостни изпити, кандидат-студентски конкурси. 

Повишават се знанията и мотивацията на учениците. 

 

2. Административна организация 

2.1.  Курсовете се провеждат в сградата на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ул. „Стефан 

Стамболов” №19, а във връзка с динамичната епидемиологична обстановка в страната е възможно 

да се провеждат и в електронна среда. 

2.2.  Курсовете се организират в групи – не по-малко от 10 и не повече от 15 ученици. 

2.3. Ако преди започването на курса, учениците са по-малко от 10, тази група не се разкрива. 

Учениците имат право да се преместят в група, в която има свободни места. 

2.4.  Внасяне на дарение, което се извършва по банков път на две части и за всяка вноска се 

попълва „договор за дарение“. 

2.5.  За записване в съответния курс Родителят попълва онлайн формуляр. 

2.6.  При включване на нови ученици в групите след като е започнал курса, се прави приспадане 

на сумата за пропуснатите занятия. 

2.7.  Заниманията за отделните курсове се провеждат по график, предварително обявен за всеки 

месец от съответния преподавател. Този график е съобразен с провежданите в ППМГ „Акад. Н. 

Обрешков“ – Бургас състезания, олимпиади и изпити. Графикът търпи промяна при независещи от 

преподавателя обективни причини.  

2.8.  Преподавателят е длъжен да уведоми предварително учениците за промяна на графика, ако 

има такава. 

 

3. Права и задължения на учениците и техните родители 

3.1.  Учениците и техните родители са длъжни да се запознаят с настоящите Общи условия, 

които се считат за приети с попълване на онлайн формуляра за записване в курсовете. 

3.2  Родителите предоставят информация: актуални телефонни номера и email-и, осигуряващи 

възможност за навременна комуникация. 

3.3.  При невъзможност за явяването на ученик на дадено занимание е желателно 

преподавателят да бъде уведомен. 

3.4.  Ученикът е длъжен да спазва реда и дисциплината в сградата на ППМГ „Акад. Н. 

Обрешков“ – Бургас. 

3.5.  Ученикът е длъжен да пази материално-техническата база на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – 

Бургас. Нанесените щети се заплащат от родителя в двоен размер, като съответната сума се внася 

в банковата сметката на Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас. 

3.6.  Учениците са длъжни по време на занятие да изключват мобилните си телефони. 



3.7.  Близнаци, две деца от едно семейство, посещаващи курсове или едно дете, посещаващо два 

курса организирани от Училищното настоятелство при ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, 

ползват отстъпка в размер на 10% от стойността на всеки от курсовете. 

 

4. Задължения на организатора 

4.1.  Организаторът подбира квалифицирани преподаватели за обучение. 

4.2.  Организаторът определя цените на курсовете и ги публикува преди започване на 

записването на курсистите. 

4.3.  Организаторът определя началото на записванията и публикува информация за графика, 

предстоящи тренировъчни тестове и новооткриващи се групи на интернет страницата на ППМГ 

„Акад. Н. Обрешков“ – Бургас. 

 

5. Отговорност на организатора и преподавателите 

5.1. Отговорността на организатора и преподавателите се ограничава до предумишлени 

действия и груба небрежност. 

5.2. Организаторът не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си в резултат на 

форсмажорни обстоятелства, стачки и други независещи от него причини. 


