ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ
Днес, ………………..., в гр. Варна, между:
1.
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, със седалище и адрес на
управление гр.Варна, п.к. 9002, бул. „Княз Борис I” №77, ЕИК по БУЛСТАТ 000083619,
идентификационен номер по ДДС BG000083619, представляван от проф. д-р ЕВГЕНИ ПЕТРОВ
СТАНИМИРОВ – Ректор на ИУ-Варна и Гергана Пенчева Нанева - зам.-главен счетоводител, от
една страна, наричан по-долу в договора ИУ-Варна и
2.
…………...…………….………………….……, ЕГН ………...…., л.к. № …………….…..,
постоянен адрес: ………………..……………………………………………… настоящ адрес: …...………
………………………………………………. е-поща ……………..………….….., телефон ……………….,
фак.№…..……….., специалност……………………………………., факултет …………………………
учебна година 20…/20…г., наричан/а по-долу в договора СТУДЕНТ
наричани общо по-долу Страните
се сключи настоящия договор за обучение:
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) ИУ-Варна се задължава да извършва обучение на СТУДЕНТА по специалността
„………………………………….……………………“ в ИУ-Варна за придобиване на образователноквалификационна степен …………………….. срещу заплащане.
(2) Обучението се извършва в съответствие утвърдената от Академичния съвет на ИУ-Варна
учебна документация на посочената специалност.
II.СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2 (1) Срокът на обучение се определя съгласно учебния план в съответствие с установените
задължителни държавни изисквания за признаване на завършена степен на висше образование и
придобита квалификация в Република България по посочената специалност.
(2) Договорът се сключва за срок до завършване на срока на обучение и уреждане на всички
взаимоотношения между страните, в т.ч. и финансови.
III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.3 ИУ-Варна има право да получава такса за обучение при условия и размер, уговорени в
настоящия договор.
Чл.4 ИУ-Варна поема задължение да проведе обучението по чл.1 от договора съгласно
утвърдения учебен план с цел преминаване пълния курс на обучение и придобиване на висше
образование в съответната образователно-квалификационна степен.
Чл.5 ИУ-Варна няма задължение да осигури на СТУДЕНТА ползване на студентско
общежитие.
Чл.6 ИУ-Варна има право да отстрани студента от обучение и да прекрати договора при
неизпълнение на което и да е задължение на СТУДЕНТА.
Чл.7 СТУДЕНТЪТ има право да се обучава при условия и ред, приети в ИУ-Варна, като при
успешно завършване на учебната година придобива право да се запише в по-горен курс, а след
успешно завършване на пълния курс на обучение да получи диплома за завършена степен на висше
образование.
Чл.8 СТУДЕНТЪТ се задължава да заплаща такса за обучение.
Чл.9 СТУДЕНТЪТ се задължава:
- да изпълнява учебните си задължения, предвидени в учебен план, включително при
провеждане на електронно базиран учебен процес;
- да спазва Правилника на ИУ-Варна;
- да се запише в определените срокове за всяка нова учебна година;
- да полага изпити на определените дати от Академичния календар на ИУ-Варна;
- да спазва установения академичен ред и дисциплина в ИУ-Варна;
- да изпълнява законните разпореждания на ректора на ИУ-Варна;
- да опазва материално-техническата база;
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- да не провежда политическа и религиозна дейност на територията на ИУ-Варна;
- да не употребява алкохол и упойващи вещества и да се явява на учебни занятия в
състояние, което му позволява да изпълнява учебните си задължения;
- да не посещава ИУ-Варна със симптоми на вирусна инфекция или друго заразно
заболяване;
- да не уронва престижа на ИУ-Варна със своето поведение;
- да спазва правилата за безопасност в ИУ-Варна.
IV. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.10 (1) Размерът на таксата за обучение се определя с решение на Академичния съвет на ИУВарна за всяка учебна година по реда на чл.95, ал.4 от ЗВО.
(2) Размерът на таксата за обучение за всяка учебна година може да бъде променян в
зависимост от промените в средствата за издръжка на обучението, извършвани с решение на
Министерския съвет на Република България, приети на основание чл.91, ал.2 от ЗВО.
(3) Размерът на таксата за обучение за съответната учебна година не подлежи договаряне.
(4) Таксата за обучение не включва средства за стипендия и ползване на студентско
общежитие.
(5) Записване на СТУДЕНТА и допускане до изпити се извършва след представяне на
доказателства за внесени дължими суми за съответния семестър.
(6) При отстраняване на СТУДЕНТА от обучение и прекратяване на договора от страна на ИУВарна, заплатените към датата на прекратяване на договора такси за обучение не се връщат на
СТУДЕНТА.
(7) При прекратяване на договора от страна на СТУДЕНТА поради отписване, напускане или
преместване в друго висше училище заплатените към датата на прекратяване на договора такси за
обучение не се връщат на СТУДЕНТА.
Чл.11 (1) Таксата се внася по банков път по сметка на ИУ-Варна: ДСК ЕАД, IBAN:
BG73STSA93003129276200, BIC: STSABGSF, Титуляр: Икономически университет - Варна
(2) Семестриалната такса се внася в срок до 2 дни преди датата, посочена в графика за
записване за съответния семестър.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.12 Договорът се прекратява:
т.1 с успешно завършване на курса на обучение, считано от датата на последния успешно
положен държавен изпит по учебния план за съответната специалност и след уреждане на всички
финансови взаимоотношения между страните;
т.2. от датата на издаване на заповедта на ректора за отстраняване или отписване на
СТУДЕНТА.
VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.13 Изменения на настоящия договор могат да бъдат извършвани единствено по взаимно
съгласие на страните, изразено в писмена форма.
Чл.14. За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗВО, ЗЗД и
вътрешните актове на ИУ-Варна.
Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за СТУДЕНТА
и два за ИУ-Варна.
ЗА ИУ-Варна:

СТУДЕНТ:

………………………………………….
проф. д-р ЕВГЕНИ СТАНИМИРОВ
Ректор на ИУ-Варна
…………………………
Гергана Нанева
Заместник- главен счетоводител
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