
 

ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ  

В ЦЕНТЪРА ПО ПОСТУРОЛОГИЯ И 
ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА „СИНЕРГИЯ „ 

НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“ 

 

Днес _________________________________20____ г. между:  

 

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“,  

ЕИК: 204962673, извършваща образователни услуги в Центъра за Обучение по 

Постурология и Интегративна Медицина (ЦОПИМ)„СИНЕРГИЯ“, 

с председател на Управителния Съвет – д-р Венцислав Лазаров Стоев  

с адрес на управление: гр. София ул. „Бачо Киро“ 16, ет.1, ап.4 

 и  

Име: 

__________________________________________________________________________ 

ЕГН: _______________________________ЛК № ___________________  

издадена на _______________________________ 

от __________________________________ 

Адрес по лична карта: _____________________________________________________  

Е-mail: _____________________________________________________ 

Телефон:_____________________________________  

Наричан/а/ за краткост по-долу „курсист“ се сключи настоящият договор: 

 



 

Общи разпоредби 

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между 
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“ 
и курсистите желаещи да преминат курса на обучение. 

2. Услугата се осигурява от СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО 
ПОСТУРОЛОГИЯ“ и е предназначена за съответните курсисти. 

I .Основни понятия 
По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със 
следното значение :                                                                                                                             
„Курсист “ е всяко физическо лице, което желае да изучава  модулите на обучение по 
постурология и интегративна медицина в ЦОКПИМ на  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА 
АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“ ;                                                                                       
„Записване“ (регистрация) за курс на обучение включва информиране на Курсиста за 
Общите условия, прилагани и спазвани по време на обучението, сключване на договор 
за обучение и заплащане на такса от страна на курсиста.   

II .Записване за курс за обучение 

1. Записването за курс  става чрез сключване на настоящия договор за обучение 
като таксата за обучение се заплаща по два възможни варианта.  

2. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места. 
3. Записването се приема, че е осъществено след заплащане на курса.  

III.Такси и начин на плащане - Таксите за обучение и стойността на 
учебните пособия за всеки курс и модул са посочени в изготвената оферта от 
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“. 

1. Цялостно плащане oт 20.11.2022 до 26.02.2023                                              
8 модула х 300 Еu= 2400Eu при 10% отстъпка =2160Е без ДДС 
Включва учебник и достъп в платформа за обучение. 

2. Частично плащане– първа 1500 + 4 Х 400 Е от май до септември 2023г.,без ДДС 
Явяване на изпит при набиране на 200 кредита ,които се равняват на 200 часа, 
попълнена книжка за практическата подготовка и дипломна работа. 
Защита пред комисия с преподаватели от Италия на български език с превод. 
Таксата за явяване на теоретичния и практическия изпит е 250 Евро без ДДС. 
Получаване на сертификат при участие във всички модули. 
Банкова сметка Българска Асоциация по Постурология 
IBAN BG53UNCR70001523189728 в лева 

            BG38UNCR70001523189804 в евро 

Горепосочените разходи могат да претърпят изменения, за което ще бъдете уведомени.            



  

o При попълване на регистрационните документи курсистът посочва 
данните, на които иска да му бъдат издавани фактури или квитанции за 
стойността на обучението и учебните пособия.  

o Таксите и учебните пособия се плащат в брой или по банков път.                   
Платени по банков път учебни пособия се получават само и единствено 
срещу предоставено от клиента копие от платежно нареждане за 
внесената сума, включваща цената за учебници. 

o СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“  си 
запазва правото да прави едностранни промени в таксите за обучение и 
стойността на учебните пособия, но НЕ и по време на текущия курс.  

IV. Прекъсване на обучението и отсъствия от страна на 
Курсиста 

1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в 
курса за целия период на обучение. 

2.  При прекъсване на обучението едностранно от страна на курсиста 
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“ не 
възстановява заплатената от курсиста такса. 

3. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава редовно 
учебните модули.           

4. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия без изрично уведомяване 
на преподавателя, но  не по-късно от 2/два/ часа от началото на съответното 
занимание (освен в случай на форс мажорни обстоятелства), СДРУЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“ не възстановява таксата 
на курсиста, както и не компенсира пропуснатите часове.  

5. Закъсненията за учебен час са за сметка на курсиста и НЕ предполагат 
компенсиране или удължаване на учебния час.  

6. Всеки курсист има право да се яви на изпит за получаване на правоспособност 
при участие в заверени най- малко 8 (осем) модула и съответната практическа 
подготовка за целия курс. 

7. При отсъствие от 3(три) или повече модула курсистът има право да се запише за 
следващата учебна година, за да премине липсващото обучение като заплаща 
50% от годишната такса и може да посещава всички останали модули .  

V. Срокове и прекратяване на обучението от страна на  
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“ 
1.       Настоящият Договор се сключва за срока на обучение.  

2. Настоящият Договор влиза в сила след неговото сключване и обвързва 
страните до пълното заплащане на всички дължими суми по него. 

3. Настоящият Договор може да се променя или прекратява по взаимно 
съгласие на страните, изразено в писмен вид.  

4. Oбучението на курсист може да бъде прекратено от страна на 
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“ при 
неплащане на такса за курса или забавяне на плащане на вноските на 
обучение в сроковете, посочени в Общите условия за обучение. 



 
5.  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“  запазва 

правото си да отложи или отмени предвиден курс, ако до обявената 
начална дата не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи се 
предлага алтернатива, която финансово и организационно устройва 
курсиста и преподавателя. 

6.  Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за 
учебниците, единствено и само при отмяна на курс, като учебниците и 
други печатни материали трябва да бъдат върнати във вида, в който са 
получени.  

7. За учебници и материали, загубили първоначалния си вид, суми не се 
възстановяват.  

VI. График на занятията. Обучение. 
1. Графикът на занятията(Програмата) се прави преди началото на всеки курс, като 

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“ се съобразява с 
официалните национални празници и се предоставя на курсиста при записването . 

2. При изготвяне на графика за провеждането на съответен курс  СДРУЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“ не се съобразява с личната 
програма или с други занимания на курсистите.  

3. При провеждане на обучението в  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ 
ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“курсистите могат да ползват само и единствено учебни 
пособия по предложената и утвърдена система на обучение  и предоставени от 
Сдружението. 

4. Учебните часове са стандартни по 45 мин.,като на всеки два учебни часа има по 
15 минути почивка, както и допълнителна обедна почивка от 60мин . 

5. Утвърденият график се спазва от курсиста, като в случай на възникнали 
субективни обстоятелства за отсъствие от негова страна, той информира 
съответния преподавател  най-късно до 15  часа преди започването на курса. 
В противен случай учебния час се счита за присъствен.  

6.  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“ 
запазва правото си да прави промени в графика на учебните занятия, за което 
курсистите биват уведомявани своевременно. 

VII. Конфиденциалност и защита на лични данни 

1. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“   се 
съгласява, че ще обработва личните данни посочени в настоящия договор, 
единствено за целите на обмен на данни и информация по договора, като няма 
право да обработва лични данни за други цели, обработването на лични данни се 
осъществява на територията на Република България, не се допуска използването на 
каквото и да е оборудване за обработване на лични данни, разположено извън 
определената територия за обработване.   

 

 



2. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“  се задължава 
да уведоми другата страна в случай:                                                                                 
а/ на каквито и да е дейности по разследване, предприети от надзорен орган по 
защита на личните данни по отношение на дейността й по обработване на Лични 
данни за целите на изпълнение на договора;                                                                                         
б/  че установи, че не е в състояние да изпълнява задълженията си относно 
обработването и защитата на личните данни на другата страна;                                     
в/че установи каквото и да е нарушение на сигурността на обработване на Личните 
данни.                                                                                                                              
Уведомлението за нарушение на сигурността следва да се извърши незабавно към 
другата страна ( не по късно от 3 (три) часа от  установяването му ) и следва да 
съдържа минимум следната информация: описание на естеството на нарушението и 
на фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, 
включително, ако е възможно, категориите и приблизителнния брой на засегнатите 
субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите 
запаси на лични данни;  описание на евентуалните последици от нарушението на 
сигурността на личните данни; описание на предприетите или предлаганите от нея 
мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по 
целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагорпиятни последици. 
3. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“  е 

администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните 
данни. 

4.  За предоставянето на услугата за обучение СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА 
АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“  може да събира, обработва, използва и 
съхранява лични данни за курсиста.  

5. При записване за курс, курсистът предоставя доброволно необходимите лични 
данни и се съгласява те да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на 
Закона за защита на личните данни .                                                                           
Преди записване Курсистът се запознава и съгласява с Общите условия.    

6. Общите условия за обучение се утвърждават с  настоящия договор, изготвен от  
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“  и влизат в сила 
за всички нови курсисти. 

 СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“ прави Общите 
условия достъпни за курсистите си, като ги разпечатва и им ги предоставя на 
хартиен носител. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването  
за промяната става своевременно. 

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 
страните.  

ЗА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“: 

____________________________________ 

КУРСИСТ: 

____________________________________ 


	ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ
	В ЦЕНТЪРА ПО ПОСТУРОЛОГИЯ И ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА „СИНЕРГИЯ „
	НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“
	IV. Прекъсване на обучението и отсъствия от страна на Курсиста
	V. Срокове и прекратяване на обучението от страна на  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“
	V. Срокове и прекратяване на обучението от страна на  СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ“
	VI. График на занятията. Обучение.
	VII. Конфиденциалност и защита на лични данни


