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ОБЩИ УСЛОВИЯ НА  

ИНТЕРАКТИВЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЛИЛИЯ“ 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящите Общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за 

провеждане на дейността в Интерактивен учебен център „Лилия“ (Центъра) и 

регламентират отношенията между родителите/настойниците и Центъра. 

2. Центърът дава възможност за допълване на знанията придобити в училище, развива 

и подобрява уменията на децата да учат, обогатява свободното им време с интересни и 

иновативни занимания. 

3. Целта на учебния център е да направи обучението интересно и полезно за децата 

чрез прилагане на интерактивни методи на обучения като се съчетават традиция и 

иновации. 

4. Центъра предоставя на децата провокираща и стимулираща среда за развитие, 

спрямо индивидуалните им потребности, за да откриват своите силни страни, да 

изграждат умения за самостоятелно учене и най-вече да разбират и оценяват знанията, 

които придобиват. 

5. Центърът осъществява дейността си в самостоятелно, специално оборудвано за целта 

помещение с адрес гр. София, ж.к. Лагера, бл. 57, офис 12.  

6. Центърът се ръководи административно от Управител, а организационно и 

методически от Академичен директор, които осигуряват и гарантират високо качество 

на обучението, грижат се за опазване живота и здравето на учениците, а така също за 

защитата на техните права и спазване на учебната дисциплина в Центъра. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ 

1. Центърът предоставя възможност за индивидуални и групови занимания като работи 

всеки ден от 09:00 до 20:00 часа, през цялата година.  

2. Дейността на Центъра включва индивидуална работа според личните потребности на 

детето, както и групови занимания с малки групи от 3 до 6 деца, разпределени според 

възрастта им.  
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3. В Центъра се провеждат полезни курсове и иновативни кръжоци, подсигурени с 

мултимедийни средства, които правят учебния процес интересен и в същото време 

дават възможност на децата да развиват адекватни на времето знания и умения. 

 

III. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ 

1. В Центъра се приемат деца, за които знанието е ценност, а не състезание.  

2. Децата се приемат въз основа на писмено Заявление-декларация от 

родителя/настойника на детето, отправено до Управителя на Центъра. 

3. Обучението на децата в Учебния център е индивидуално или във възрастови групи 

според съответния курс или кръжок.  

3. При приемането на всяко дете се попълва информационна карта, съдържаща всички 

необходими данни за здравословното състояние на детето и контакти с родителите му. 

4. Родителите/настойниците се задължават да заплащат такса на Центъра съгласно 

обявените в сайта и мобилното приложение цени на услугите.  

5. Обучението на деца, които с поведението си застрашават останалите деца или 

повреждат оборудване/обзавеждане в Центъра, се прекратява. 

 

IV. ТАКСИ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 

1. Месечната такса се заплаща най-късно до първия ден от периода, който се плаща. 

При отсъствие на дете поради причини, независещи от Центъра, таксата не се 

променя и възстановява.  

2. Таксата за еднократно посещение на курс или кръжок се заплаща преди започване 

на часа. 

3. Заплащането на таксите следва да се извършва по банков път по следната банкова 

сметка:  

Титуляр: „Нексу Ми” ЕООД 

Банка: „Първа Инвестиционна Банка” АД 

IBAN: BG89FINV91501017135674 

BIС: FINVBGSF 

 

4. Родителите могат да се възползват от отстъпки в стойността на таксите при условия 

упоменати на уебсайта и в мобилното приложение на Центъра.  
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V. ПРЕКЪСВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОТСЪСТВИЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ ОТ 

СТРАНА НА УЧЕНИК 

1. При едностранно прекъсване на посещението на курс или кръжок от страна на 

ученик, Центъра не възстановява заплатената такса. 

2. При отсъствие на дете по уважителни причини и при наличие на свободни часове, 

родителите/настойниците могат да прехвърлят до 4 учебни часа от предварително 

платените часове за съответния курс или кръжок за следващия учебен месец.  

3. Посещението на курс или кръжок може да се прекрати до 2 седмици преди началото 

на занятията, като се удържа административна такса в размер на 10% от внесената 

сума. 

4. При по-продължителни отсъствия по уважителни причини, по преценка на 

учителя/преподавателя, ученикът може да бъде поканен на допълнителни часове за 

индивидуална работа. 

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИК ОТ СТРАНА НА 

ЦЕНТЪРА 

1. Центърът има право да прекрати обучението/посещението на курс и кръжок на 

ученик, при: 

1) нарушаване на Правилника за вътрешен ред или настоящите Общи 

условия, без да дължи връщане на такса; 

2) забавяне на плащане на такса повече от 3 работни дни, спрямо 

регламентираните в настоящите Общи условия срокове. 

2. При забавяне или неплащане на такса детето не може да посещава съответния 

курс или кръжок. 

3. Груповите занимания се провеждат при записани минимум 3 деца. При записани 

по-малко от 3 деца за съответния курс или кръжок, Центъра си запазва правото 

да предложи полуиндивидуална (до 2 деца) схема на посещение, с надценка от 

10% от таксата на курса или кръжока, или възстановяване на платената такса в 

пълен размер.  

4. При отмяна на курс или кръжок от страна на Центъра платената такса се 

възстановяване в пълен размер.  
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VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. При записване на ученик в Центъра, родителят/настойникът е длъжен подробно да се 

запознае със съдържанието на настоящите Общи условия и удостоверява това с 

подписа си в Заявление-декларация, което има силата на договор между страните – 

родителите/настойниците и Центъра.  

2. Центърът може да ревизира и измени настоящите Общи условия по всяко време без 

предизвестие, като уведомяването на заинтересованите лица за промяната става чрез 

публикуването на променените Общи условия в уебсайта на Центъра.  

 

VIII.  ПРИЛОЖИМ ЗАКОН 

Всяка претенция, свързана с настоящите Общи условия и използването на услугите на 

Центъра, се урежда съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство, 

без оглед на вида противоречие със законовите разпоредби. 

 

 

Тези Общи условия са приети от Управителя на Центъра и са задължителни за двете 

страни – учителите/преподавателите на Центъра и родителите/настойниците.  

Общите условия влизат в сила от 07.07.2018г. 


