
 

 
ПРАВИЛНИК  и ОБЩИ УСЛОВИЯ 

за вътрешния ред, организиране и 
провеждане на курсовете 

в учебен център „ЕКСПОЙНТ“ 
през учебната 2018/2019г. 

 
Учебен център „Експойнт“ 

гр. Русе, ул. Борисова 80, вх. 2, ет. 1 
expoint.prevodi@abv.bg 

0897 554 664 
Работно време  
За групово обучение – събота и неделя от 9:00 – 20:00ч. 
За индивидуално обучение – понеделник – петък от 9:00 – 17:00ч. 

 
 Условия за записване 

 Записването в Учебен център Експойнт се осъществява до запълване на местата в групите. 
 Записването на децата се осъществява с попълване на Заявление за включване в курс за 

подготовка по Математика или БЕЛ, или комбиниран такъв и със заплащане на първоначалните 

такси или таксите в пълния им размер и в съответните срокове:  

За ЦЕЛОГОДИШЕН КУРС 
1/на  седем месечни вноски (само за коминирания курс) – в началото на всеки месец при 
първото учебно занимание за съответния месец /за ноември при записването,декември, януари, 
февруари, март, април и май/ 
2/на четири равни вноски  (за 1 курс или за комбиниран курс) –  първата  – при 
записването; втората  – началото на декември; третата – началото на февруари; четвъртата – 
началото на март; 

 
За ПОЛУИНТЕНЗИВЕН КУРС 
1/на пет месечни вноски (само за коминирания курс) – в началото на всеки месец при 
първото учебно занимание за съответния месец / за януари при записването; февруари; март, 
април и май/ 
2/на три равни вноски (за 1 курс или комбиниран курс) –  първата  – при 
записването; втората  – началото на февруари; третата – началото на март; 

 
За ИНТЕНЗИВЕН КУРС 
1/на четири месечни вноски (само за коминирания курс) – в началото на всеки месец при 
първото учебно занимание за съответния месец / за февруари при записването; март, април и 
май/ 
2/ на три равни вноски (за 1 курс)  – първата – при записването; втората – началото на 
март; третата – началото на април; 
3/ на две равни вноски (за 1 курс или за комбиниран курс) – първата – при 
записването; втората – началото на март; 

За ЕЖЕМЕСЕЧЕН КУРС 

Ежемесечният курс, било то само по математика или само по БЕЛ, или Комбинирания курс БЕЛ и 
математика, се заплаща в началото на всеки месец преди първото учебно занимание за 
съответния месец, според броя часове заложени в графика за месеца. 

***ОТСЪСТВИЯ НЕ СЕ ПРИСПАДАТ ОТ ТАКСИТЕ  
***С предимство в Учебен център Експойнт се ползват децата със заявено целогодишно, 
полуинтензивно или интензивно обучение, след което за ежемесечен курс записваме до 
запълване на местата 

***При неспазване сроковете на заплащане, Учебен център Експойнт си запазва правото 
едностранно да прекрати договора от следващия ден/месец. 

*** В случай на отказ от участие в курсовете след 22.09.2018 г., получената сума под 
формата на капаро за предварително записване, не подлежи на възстановяване. 



*** Заплащането на дължимата такса се посочва в Договора при записване на курсиста, 
както и броя и размерът на вноските. Курсистите са длъжни да спазват точно сроковете на 
плащане на вноските. 

 

Цени на предлаганите услуги  
 Цена за целогодишен курс по математика /90 уч.ч./ = 720лв. - х 8 лв./уч.ч. (заплащане на 4 равни 

месечни вноски) 
 Цена за целогодишен курс по БЕЛ /90 уч.ч./ = 720лв. - х 8лв./уч.ч. (заплащане на 4 равни 

месечни вноски) 
 Цена за комбиниран целогодишен курс по математика и БЕЛ /180 уч.ч./ = 1 386лв. – х  

7,70лв./уч.ч. (при заплащане на 7 равни месечни вноски) 
 Цена за комбиниран целогодишен курс по математика и БЕЛ /180 уч.ч./ = 1 332лв. - х 

7,40лв./уч.ч. (при заплащане на 4 равни месечни вноски) 
 

 Цена за полуинтензивен курс по математика /60 уч.ч./ = 510лв. – х 8,50 лв./уч.ч. (заплащане на 3 
равни месечни вноски) 

 Цена за полуинтензивен курс по БЕЛ /60 уч.ч./ = 510лв. – х 8,50лв./уч.ч. (заплащане на 3 равни 
месечни вноски) 

 Цена за комбиниран полуинтензивен курс по математика и БЕЛ /120 уч.ч./ = 990лв. – х  
8,25лв./уч.ч. (при заплащане на 5 равни месечни вноски) 

 Цена за комбиниран полуинтензивен курс по математика и БЕЛ /120 уч.ч./ = 960лв. - х 
8.00лв./уч.ч. (при заплащане на 3 равни месечни вноски) 
 

 Цена за интензивен курс по математика /45 уч.ч./ = 405лв. – х 9 лв./уч.ч. (заплащане на 3 равни 
месечни вноски) 

 Цена за интензивен курс по БЕЛ /45 уч.ч./ = 405лв. – х 9лв./уч.ч. (заплащане на 3 равни месечни 
вноски) 

 Цена за комбиниран интензивен курс по математика и БЕЛ /90 уч.ч./ = 788лв. – х 8,75лв./уч.ч. 
(при заплащане на 4 равни месечни вноски) 

 Цена за комбиниран интензивен курс по математика и БЕЛ /90 уч.ч./ = 770лв. – х 8,55лв./уч.ч. 
(при заплащане на 2 равни месечни вноски) 
 

 Цена за ежемесечен курс – броят часове за всеки месец ще се уточнява допълнително 
според ваканциите на учениците/ : 

 
Само по Математика или само по БЕЛ - 11лв./уч.ч./ 
от 6 уч.ч. хорариум за септември 2018г. 1 вноска х 66лв. 
от 12 уч.ч. хорариум за октомври 2018г. 1 вноска х 132лв. 
от 12 уч.ч. хорариум за ноември 2018г. 1 вноска х 132лв. 
от 12 уч.ч. хорариум за декември 2018г. 1 вноска х 132лв. 
от 12 уч.ч. хорариум за януари 2019г. 1 вноска х 132лв. 
от 12 уч.ч. хорариум за февруари 2019г. 1 вноска х 132лв. 
от 15 уч.ч. хорариум за март 2019г. 1 вноска х 165лв. 
от 12 уч.ч. хорариум за април 2019г. 1 вноска х 132лв. 
от 9 уч.ч. хорариум за май 2019г. 1 вноска х 99лв. 
 
Комбиниран Математика и БЕЛ – 10лв./уч.ч. 
Общо 12 уч.ч. хорариум за септември 2018г. 1 вноска х 120лв. 
Общо 24 уч.ч. хорариум за октомври 2018г. 1 вноска х 240лв. 
Общо 24 уч.ч. хорариум за ноември 2018г. 1 вноска х 240лв. 
Общо 24 уч.ч. хорариум за декември 2018г. 1 вноска х 240лв. 
Общо 24 уч.ч. хорариум за януари 2019г. 1 вноска х 240лв. 
Общо 24 уч.ч. хорариум за февруари 2019г. 1 вноска х 240лв. 
Общо 30 уч.ч. хорариум за март 2019г. 1 вноска х 300лв. 
Общо 24 уч.ч. хорариум за април 2019г. 1 вноска х 240лв. 
Общо 18 уч.ч. хорариум за май 2019г. 1 вноска х 180лв. 

 
Задължения на преподавателите 

 Да изпълнява определените си задължения съгласно Длъжностната си характеристика, КТ, ЗНП, 
ППЗНП и др. нормативни актове. 

 Да дава насоки, подпомага и контролира изпълнението на поставените домашни работи. 



 Осигурява връзка с родителите като изпраща ежеседмично електронни съобщения с 
впечатления, мнения, забележки относно работния процес и поведение на всеки ученик на 
посочен от родител/настойник имейл адрес. 

 
Задължения на учениците 

 Да посещават редовно учебните занятия по избрания от тях предмет или предмети и да се 
явяват в точно определения час по график. 

 Да полагат необходимите усилия и старание за усвояване на учебния материал. 
 Да спазват дисциплина в работните помещения и да спазват изискванията на преподавателите. 
 Да пазят личните си вещи. За изгубени вещи извън учебния център, центърът не носи 

отговорност. Не е желателно децата да носят скъпи вещи и големи парични суми. 
 Да спазват хигиената и да опазват имуществото на учебния център 
 Забранява се напускане на помещението от детето без знанието на учителя.  
 Не се допускат болни деца на територията на учебния център.  
 Използването на мобилни телефони, таблети и други устройства по време на работния процес е 

с изричното разрешение на преподавателя.  
 Да уважават личното достойнство на учителите и съучениците си и да не прилагат форми на 

психическо или физическо насилие върху тях. Накърняване достойнството и авторитета на 
възпитателите е недопустимо. 

 Учебен център „Експойнт“ си запазва правото да отстранява деца от работния процес при 
системно агресивно физическо или вербално поведение, неспазване на правилата и неоказване 
на съдействие от страна на родителите. 

 

Задължения на родителите 
 Да съдействат и оказват помощ на възпитателите при нужда в процеса на обучение и да 

поддържат връзка с преподавателите, да се осведомяват за състоянието на децата си. 
 Да спазват сроковете за записване и плащане на услугите, изпълнявани от Учебния център. 
 Да уведомяват Управителя на учебния център за установени нарушения и проблеми в работните 

помещения и учебната дейност в Учебния център и да търсят неговото съдействие за 
разрешаване на възникнали конфликти. 

 Своевременно да уведомят Управителя за промени на данните на посоченото лице за контакт в 
Заявлението. 

 

Забележка:  
Курсовете стартират само при сформиране на група от минимум 5 човека. В 
случай, че такава не се сформира до 20.09.2018г., „Експойнт” се задължава да 
уведоми своите клиенти и да възстанови цялата заплатена такса. 
 
Този правилник се изготвя в 2 екземпляра, 1 копие за „Експойнт“ ЕООД и 1 копие за клиента. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
Аз, долуподписаният/та            
в качеството си на Родител/настойник, декларирам, че съм запознат със съдържанието на Правилника 
за вътрешния ред и приемам Общите условия за организиране и провеждане на курсовете, и се 
задължавам да ги спазвам.  
 

Дата:..................................      Подпис на управител: :................................... 
      
Подпис:...................................       /Надежда Димитрова/ 


