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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 С тези Общи условия се определят редът, условията и сроковете за предоставяне на образователни услуги чрез осъществяване на извънкласни дейности (ИД). 

 "СМГ учители" ООД – ЕИК 204853581 – е със седалище и адрес на управление в област София (столица), община Столична, гр. София ПК:1797, район 

Студентски, ж.к. Младост-1, бл. 89, вх. Н, ет. 1, ап. 217. 

 ИД се осъществяват в сграда, определена от "СМГ учители" ООД, когато занятията се провеждат в присъствена форма, като това може да бъде сграда, различна 

от тази на Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски". 

 Потребител на услугата може да бъде само ученик. 

 Ученик, който се обучава в СМГ "Паисий Хилендарски", НЕ може да бъде Потребител, записан за тези ИД, независимо от класа или формата на обучение.  

 Не се изисква предварителна проверка на способностите и готовността на ученика чрез тестове, изпити или други форми, като задължително условие за 

записването на ученик за ИД. 

 Общите условия се публикуват на Сайта. Общите условия влизат в сила от датата на публикуването им. От този момент те са обвързващи за "СМГ учители" 

ООД, а родителите и учениците се считат за уведомени за съдържанието им.  

 Родителите удостоверяват съгласието си с Общите условия с подаването на Заявление за записване за ИД. 

 Заявление за записване се подава единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика.  В случай че лице подаде 

електронно Заявление за записване на ученик, спрямо когото същото НЕ е родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност, то тогава това Заявление 

за записване не се разглежда и достъпът до Сайта може да бъде ограничен за лицето, подало Заявлението за записване. 

 Общите условия представляват договор между "СМГ учители" ООД и физическо лице – родител на ученик, съгласно данните, предоставени в Заявлението за 

записване. Договорът се счита за сключен и влиза в сила от датата на постъпване на съответната такса по банковата сметка на "СМГ учители". Заплащането на 

такса НЕ е достатъчно основание договорът да се счита за сключен, а е необходимо преди това по съответния ред да е подадено Заявление за записване  и то да 

бъде вписано със съответен входящ номер. 

 Заявление за записване, което по съответния ред е подадено и вписано с входящ номер в училището, се счита за подадено и до "СМГ учители" ООД. 

Директорът на училището, след като по съответния ред е подадено и вписано с входящ номер в училището, предоставя на "СМГ учители" ООД копие от 

Заявлението за записване. 

 Заявление за записване, подадено до "СМГ учители" ООД, се счита за подадено и до директора на училището след като "СМГ учители" ООД по съответния 

ред подаде и впише с входящ номер в училището копие от Заявлението за записване. 

 Заявление за записване може да бъде подавано и по електронен път по ред, определен от "СМГ учители" ООД.  

 Условия, различни от тези, предвидени в Общите условия, не могат да бъдат уговаряни.  

 При подаването на Заявление, за целите на тези Общи условия, родител и ученик се идентифицират чрез задължително попълване на следните данни:: 

 Имена на родител; 

 Телефонен номер на родител; 

 Адрес на електронна поща на родител; 

 Имена на ученик; 

 Клас на ученик; 

 Училище на ученик. 

 При подаване на Заявление, училището и/или "СМГ учители" ООД може да изиска/т и друга информация, при спазване разпоредбите на приложимото 

българско законодателство и на тези Общи условия. 

 Родителят се съгласява "СМГ учители" ООД да събира лични данни по реда на раздел IV. 

 Страните ще комуникират помежду си чрез телефон или електронна поща на номерата и адресите, посочени в Заявлението, или чрез публикуване от "СМГ 

учители" ООД на съобщения на Сайта. 

 "СМГ учители" ООД има право да изпраща до родителя информация или уведомления посредством кратки съобщения (SMS или други форми на съобщения) 

или електронна поща, включително чрез посредничеството на преподавател от името на "СМГ учители" ООД. 

 Родителят не може да се позовава на невъзможност да получи съобщение или информация от "СМГ учители" ООД на адрес или номер, посочен в Заявлението. 

Тази клауза ще се прилага за съобщения или повиквания, само ако "СМГ учители" ООД може да докаже изпращането на съобщението или отговор на повикването.  

 Родителят носи отговорността и риска, ако в Заявлението е предоставил информация за контакт на трети лица, вместо своята такава. В тези случаи всички 

задължения по тези Общи условия, свързани с уведомяване на родителя от страна на "СМГ учители" ООД, се считат за изпълнени, ако съобщението е изпратено 

с текстово съобщение или обаждане до телефонния номер, посочени в Заявлението.  

 Видеонаблюдението в сградата за провеждане на ИД се осъществява непрекъснато и в изпълнение на предвидените в нормативните актове дейности и в защита 

на здравето и имуществото на учениците, педагогическите специалисти, работниците и служителите, при зачитане на личното достойнство на всеки един. 

 По време на ИД е забранено: 

 провеждането на дейности на партийно-политическа, верска или етническа основа сред учителите и учениците;  

 допускането на дискриминация, привилегии или ограничения, основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданс тво, произход, религия 

или вяра, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, сем ейно положение, 

имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. 

 Преди началото на всяка учебна година "СМГ учители" ООД организира Кампания по записване (Кампанията) за обучителни Модули. Тя е разделена на 

различни етапи на записване, като при всеки етап организацията е създадена съгласно отделни условия и срокове за записване. 

 По време на Кампанията обучителните Модули са организирани в следните подтипове групи: 1)групи-продължение и 2)новооткрити групи. 

 За всеки етап от Кампанията "СМГ учители" ООД може да определя допълнителни условия и ред за провеждане. 

 Всички етапи от Кампанията се провеждат след 01 май, като точната начална и крайна дата за всеки етап от Кампания се определят поотделно за всяка година, 

преди началото на Кампанията, и се обявяват публично за запознаване от родителите. 

 Възможно е някой от етапите да не бъде организиран и съответно – да не бъде провеждан. 

 Група-продължение се нарича група, при която преподавателят, който ще осъществява ИД в нея, е същият като предходната учебна година, и разликата спрямо 

предходната учебна година е в класа на учениците в групата. (Пример за група-продължение: Преподавателят АБВГДЕ е осъществявал ИД в група по Математика 

с ученици от III клас през 2021-2022 учебна година и същият преподавател АБВГДЕ ще осъществява ИД в група по Математика с ученици от IV клас през 2022-

2023 учебна година и учениците са едни същи през тези две учебни години.). Новооткрити групи са всички, които не са групи -продължение. 

 "СМГ учители" ООД определя коя е група-продължение и коя е новооткрита. 

 Първи етап от Кампанията по записване се организира според следните правила:  

 Записват се ученици САМО в група-продължение, които през последния обучителен Модул на предходната учебна година са посещавали групата при същия 

преподавател. 

 Не се записват ученици, които са били в IV клас през предходната учебна година и ще учат в V клас през новата учебна година. 

 При записването на ученик в група-продължение, родителят има право да запише същия ученик през III. етап от Кампанията и в група по друг учебен предмет. 

 При записването на ученик в група-продължение, родителят има право да запише негов брат/сестра през IV. етап от Кампанията. 

 Записването се извършва според списък с имената на учениците, които имат право да бъдат записани в групата -продължение, а именно всички ученици, 

посещавали групата през последния обучителен Модул на предходната учебна година. 

 Ученик, който не е в списъка с имена, не може да бъде записан в съответната група-продължение. 
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 "СМГ учители" ООД си запазва правото да не включи ученик в списъка с имена на ученици по своя преценка, в случаите, когато през предходната учебна 

година ученикът/родителят не е спазвал някое свое задължение по силата на тези Общи условия.  

 Записването в група-продължение се извършва чрез (автоматично по служебен път) предварително попълване на заявление за записване в Сайта.  

23.8.а) Заявлението се генерира автоматично от системата за съответните ученици, при което към родителя се изпраща писмо на електронната поща, с която 

родителят е регистриран в Сайта. 

23.8.б) Подробности за групата и срокът за плащане на таксата се упоменават в писмото.  

 Втори етап от Кампанията по записване се организира според следните правила:  

 Записват се САМО  ученици, които през предходната учебна година са посещавали последния обучителен Модул без значение от групата или преподавателя. 

 Не се записват ученици, които са били в IV клас през предходната учебна година и ще учат в V клас през новата учебна година. 

 При записването на ученик, родителят има право да запише същия ученик през III . етап от Кампанията и в група по друг учебен предмет. 

 При записването на ученик, родителят има право да запише негов брат/сестра през IV. етап от Кампанията. 

 Учениците се записват във всички видове групи, до достигане на ограничение по т.43.1 / 43.2. (Забележка: Възможно е броят на свободните места в група 

да е намалял по време на преден етап от Кампанията). 

 Записването се извършва според списък с имената на учениците, които имат право да бъдат записани, а именно всички ученици, които са посещавали 

последния обучителен Модул за група през предходната учебна година . 

 Ученик, който не е в списъка с имена, не може да бъде записан. 

 "СМГ учители" ООД си запазва правото да не включи ученик в списъка с имена на ученици по своя преценка, в случаите, когато пр ез предходната учебна 

година ученикът/родителят не е спазвал някое свое задължение по силата на тези Общи условия. 

 Записването през този етап се осъществява собственоръчно от родителя, единствено чрез електронна система на Сайта.  

24.9.а) Достъп до електронната система на Сайта се осъществява, единствено чрез съществуващ профил.  

24.9.б) Регистрирането на профили в Сайта е временно изключено. 

 Трети етап от Кампанията по записване се организира според следните правила  

 Записват се САМО ученици, които през предходните етапи от тази Кампания са записани за обучителен Модул без значение от групата и преподавателя и 

които през този етап се записват в група по друг учебен предмет.  

 Не се записват ученици, които са били в IV клас през предходната учебна година и ще учат в V клас през новата учебна година. 

 Учениците се записват във всички видове групи, до достигане на ограничение по т.43.1 /43.2. (Забележка: Възможно е броят на свободните места в група 

да е намалял по време на преден етап от Кампанията). 

 Записването се извършва според списък с имената на учениците, които имат право да  бъдат записани, а именно всички ученици, които през предходните 

етапи от тази Кампания са записани за обучителен Модул без значение от групата и преподавателя.  

 Ученик, който не е в списъка с имена, не може да бъде записан. 

 Записването през този етап се осъществява собственоръчно от родителя, единствено чрез електронна система на Сайта.  

25.6.а) Достъп до електронната система на Сайта се осъществява единствено чрез съществуващ профил.  

25.6.б) Регистрирането на профили в Сайта е временно изключено. 

 Четвърти етап от Кампанията по записване се организира според следните правила: 

 Записват се САМО ученици, които са брат/сестра на ученик, който през предходните етапи от тази Кампания вече е записан за обучителен Модул без значение 

от групата и преподавателя. 

 Не се записват ученици, които са били в IV клас през предходната учебна година и ще учат в V клас през новата учебна година. 

 Учениците се записват във всички видове групи, до достигане на ограничение по т.43.1 /43.2. (Забележка: Възможно е броят на свободните места в група 

да е намалял по време на преден етап от Кампанията). 

 Ученик, който НЕ е брат/сестра на ученик, който през предходните етапи от тази Кампания вече е записан за обучителен Модул,  НЕ може да бъде записан. 

 Записването през този етап се осъществява собственоръчно от родителя, единствено чрез електронна система на Сайта.  

26.5.а) Достъп до електронната система на Сайта се осъществява единствено чрез съществуващ профил.  

26.5.б) Регистрирането на профили в Сайта е временно изключено. 

 Пети етап от Кампанията по записване се организира според следните правила  

 Записват се всички ученици, независимо от факта дали през предходната учебна година са или не са посещавали обучителен Модул.  

 По свое решение "СМГ учители" ООД може да въвежда временно ограничение в записването на ученици, които са били в IV клас през предходната учебна 

година и ще учат в V клас през новата учебна година. 

 При записването на ученик, родителят може да запише същия ученик и в група по друг учебен предмет.  

 При записването на ученик, родителят може да запише негов брат/сестра в същата или в друга група.  

 Учениците се записват във всички видове групи, до достигане на ограничение по т.43.1 /43.2. (Забележка: Възможно е броят на свободните места в група 

да е намалял по време на вече проведен етап от Кампанията). 

 Записването през този етап се осъществява собственоръчно от родителя, единствено чрез електронна система на Сайта.  

27.6.а) Достъп до електронната система на Сайта се осъществява единствено чрез профил, регистриран от самия родител. 

27.6.б) Всеки родител има право и трябва да регистрира свой профил в системата на Сайта, за да може да запише ученик за ИД.  

27.6.в) "СМГ учители" ООД НЕ регистрира служебно профили на родителите за целите на този етап от Кампанията.  

 Пети етап е с продължителност до началото на следваща Кампания. 

 Шести етап от Кампанията по записване се организира според следните правила:  

 Записват се САМО ученици, които са били в IV клас през предходната учебна година и ще учат в V клас през новата учебна година и които през предходната 

учебна година са посещавали последния обучителен Модул без значение от групата или преподавателя. 

 При записването на ученик, родителят може да запише същия ученик и в група по друг учебен предмет. 

 При записването на ученик, родителят може да запише негов брат/сестра в същата или в друга група.  

 Учениците се записват във всички видове групи, до достигане на ограничение по т.43.1 /43.2 (Забележка: Възможно е броят на свободните места в група 

да е намалял по време на проведен вече етап от Кампанията). 

 Записването се извършва според списък с имената на учениците, които имат право да бъдат записани, а именно всички ученици, които са посещавали 

последния обучителен Модул за група в IV клас през предходната учебна година. 

 Ученик, който не е в списъка с имена, не може да бъде записан, освен в случай на т.28.3. 

 "СМГ учители" ООД си запазва правото да не включи ученик  в списъка с имена на ученици по своя преценка, в случаите, когато през предходната учебна 

година ученикът/родителят не е спазвал някое свое задължение по силата на тези Общи условия.  

 Записването се осъществява единствено собственоръчно от родителя, чрез електронна система на Сайта. 

28.8.а) Достъп до електронната система на Сайта се осъществява единствено чрез съществуващ профил.  

28.8.б) Регистрирането на профили в Сайта е временно изключено. 

II. ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ "СМГ УЧИТЕЛИ" ООД 

 "СМГ учители" ООД предоставя образователни услуги чрез осъществяване – организиране и/или провеждане – на ИД в присъствена и/или в неприсъствена 

форма. 

 Видовете ИД – предмет и клас – се определят с решение на "СМГ учители" ООД за всяка учебна година и се предоставят за избор от родителите. 

 По решение на "СМГ учители" ООД може всички ИД (обучителни Модули и/или Тренировъчен тест), за които ученик вече е записан, да се провеждат в 

неприсъствена форма в онлайн среда (от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии), в 

случай че има обявени извънредно положение, извънредна епидемична обстановка, епидемия (например, но не само, грипна епидемия) и други подобни и/или има 

въведени забрани и/или противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на вирусни заболявания  или други заразни болести, 

както и в случай че въведените мерки не позволяват провеждането на занятията в едно помещение или сграда с всички ученици, записани в съответната група. За 

успешно провеждане на ИД се счита провеждане, при което най-малко 80% от записаните ученици са взели участие. 
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 По решение на "СМГ учители" ООД и в случай че има обявени извънредно положение, извънредна епидемична обстановка, епидемия (например, но не само, 

грипна епидемия) и други подобни и/или има въведени забрани и/или противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на 

вирусни заболявания или други заразни болести, както и в случай че въведените мерки не позволяват провеждането на занятията в едно помещение или сграда с 

всички ученици, записани в съответната група, ИД може за времето на действието на мерките и ограниченията да се организират и провеждат във временни по -

малки групи, различни от предварително обявените групи, в които учениците са записани, и по график (ден за провеждане и начален час на занятията), който е 

различен от предварително обявения за съответната група. В случаите по тази точка, разпределението на записаните ученици във временните по-малки групи се 

прави от "СМГ учители" ООД, като "СМГ учители" ООД се стреми да изпълни предпочитанията на родителите относно разпределението на конкретни ученици в 

съответна временна по-малка група, а когато това е невъзможно, разпределението на учениците във временните по-малки групи се прави на случаен принцип. 

 Когато ИД се провеждат в присъствена форма, ИД се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове в сградата за провеждане на ИД, 

при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с лицето, което се разпорежда със сградата. 

 В случай че ИД се провеждат в неприсъствена форма, ИД се провеждат съгласно публикувания график. 

 Графикът за провеждане на ИД се публикува на Сайта, като по решение на "СМГ учители" ООД графикът може да бъде допълван и изменян. 

 Подробна информация за отделните ИД, предлагани от "СМГ учители" ООД, както и за условията, цените и начина им на осъществява не, се предоставя от 

"СМГ учители" ООД на Сайта. "СМГ учители" ООД може да разширява обхвата и/или да променя формата (на присъствена или на неприсъствена) на 

предоставяните услуги, като своевременно уведомява родителите за това чрез Сайта. 

 Родителят може да избере да запише или отпише ученик за ИД, чрез подадено по съответния ред Заявление, по ред и график, оповестени от "СМГ учители" 

ООД на Сайта. 

 Програмата за обучение на учениците в ИД е разпределена в две части: 1)обучителни Модули и 2)Тренировъчни тестове. 

 В рамките на учебната година за всеки предмет и за всеки клас броят на обучителните Модули е не по-малък от три. 

 В рамките на учебната година всеки един от първите три обучителни Модула на ИД за съответния клас и предмет съдържа минимум 20 астрономически часа. 

 Учебната програма на ИД съдържа: 

 За II клас – три обучителни Модула, всеки от по 20 астрономически часа, и един Тренировъчен тест в края на съответната учебна година. 

 За III клас – три обучителни Модула, всеки от по 20 астрономически часа, и по един Тренировъчен тест в края на всеки обучителен  Модул. 

 За IV клас – четири обучителни Модула, всеки от по 20 астрономически часа, и по един Тренировъчен тест в края на всеки обучителен Модул. П ри 

невъзможност да се състави график, Модул-4 за IV клас може да бъде 10 астрономически часа или Модул-4 да не бъде провеждан изобщо през съответната учебна 

година. 

 За V клас – три обучителни Модула, всеки от по 20 астрономически часа, и един Тренировъчен тест в края на съответната учебна година. 

 За VI клас – три обучителни Модула, всеки от по 20 астрономически часа, и един Тренировъчен тест в края на съответната учебна година. 

 За VII клас – четири обучителни Модула, всеки от по 20 астрономически часа, и по един Тренировъчен тест в края на всеки обучителен Модул. П ри 

невъзможност да се състави график, Модул-4 за VII клас може да бъде 10 астрономически часа или Модул-4 да не бъде провеждан изобщо през съответната учебна 

година. 

 За X клас – три обучителни Модула, всеки от по 20 астрономически часа, и един Тренировъчен тест в края на съответната учебна година.  

 Тренировъчните тестове не са задължителни. Те се организират и провеждат само при възможност.  

 Провеждането на обучителните Модули се организира в два вида групи: 1)нормална и 2)маломерна.  

 В нормална група броят на учениците е от 20 до 26. 

 В маломерна група броят на учениците е от 10 до 15. 

 Ако преди започването на Модул-1 броят на учениците е под минималния за съответния вид група  според т.43.1 / 43.2, то тогава тази група се закрива и 

обучение в нея не се провежда през съответната учебна година. В този случай ученикът има право (според желанието на Родителя) да бъде преместен в друга група 

с налични към момента на закриване свободни места или Родителят има право да получи обратно в пълен размер всички заплатени суми по реда на т.67. 

 С оглед осигуряване на възможност за посещаване на ИД, осъществявани от "СМГ учители" ООД, след прекратяване на договора "СМГ  учители" ООД има 

право да предостави мястото в обучителен Модул или в Тренировъчен тест на друг ученик. 

III. ЦЕНИ, ПРИНЦИПИ НА ТАКСУВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ИД 

 За осъществяването на ИД, "СМГ учители" ООД има право да събира плащания с размер, определен въз основа на следните цени:  

 Цена за всеки отделен обучителен Модул, която се заплаща еднократно, съгласно Ценовата листа, при подаване на Заявление за записване. 

 Допълнителна цена за посещаване на Тренировъчен тест (еднократно за всеки един Тренировъчен тест), съгласно Ценовата листа , при завършването на 

поръчка(заявка) на Сайта. 

 "СМГ учители" ООД предоставя свободно информация на родителя за срока на заплащане на дължимите от него суми.  

 Посещаваните ИД се заплащат въз основа на съобщения, публикувани на Сайта, чрез които "СМГ учители" ООД информира родителя за сроковете и начините 

за плащане. Тези съобщенията са адресирани до родителя, като известие за плащане. Непрочитането на съобщението не освобождава  родителя от задължението 

да плати дължимите суми в определения срок. "СМГ учители" ООД може да определя и други периоди и срокове  на заплащане на ИД, за което предварително 

уведомява родителите. При уведомяването "СМГ учители" ООД съобразява възможността за спазване продължителността на срока за п лащане. 

 Начинът на плащане се избира от родителя. То може да се извърши по банкова сметка на "СМГ учители" ООД, посочена на Сайта, или по друг начин, предлаган 

от "СМГ учители" ООД, само ако е уговорен писмено на Сайта. 

 Родителят е длъжен, при поискване от "СМГ учители" ООД, да предостави копие и/или оригинал (за сверяване) на платежния документ, съгласно който е 

заплатена дължимата сума. 

 Родителят е длъжен да заплаща дължимите суми в следните срокове:  

 При подаване на Заявление за записване в обучителен Модул – дължимите суми трябва да постъпят в сметката на "СМГ учители" ООД до 23:59:59 часà  на 

първия официално работен ден, следващ датата на подаване на Заявлението по съответния ред.  

 При заплащане на Модул-2, или Модул-3 или Модул-4 на обучителните Модули – дължимите суми трябва да постъпят в сметката на "СМГ учители" ООД 

до 23:59:59 часà на последния официално работен ден, предхождащ датата на последното занятие от предходния обучителен Модул.  

 При записване за Тренировъчен тест – дължимите суми за посещаване на Тренировъчен тест (еднократно и отделно за всеки един Тренировъчен тест) трябва 

да постъпят в сметката на "СМГ учители" ООД в съответствие със способа за плащане, избран от родителя чрез интерфейса на Сайта. Срокът за плащане на 

Тренировъчен тест е описан чрез интерфейса на Сайта. При различни методи за заплащане "СМГ учители" ООД може да определи различен срок за един и същ 

Тренировъчен тест. "СМГ учители" ООД си запазва правото временно да увеличава или намалява срока за плащане на Тренировъчен тест. 

 Суми, заплатени след изтичане на определения срок и при невъзможност за предоставяне на ИД, се изплащат обратно на родителя след намаляване на сумата 

с Такса за отмяна, чийто размер и начин на изчисляване е описан в т.71, както и съответната ИД не се предоставя на ученика. 

 По изключение, "СМГ учители" ООД може да приеме плащането след изтичане срока за плащане и да предостави ИД, само ако "СМГ учители" ООД прецени, 

че това (към момента на получаване на сумата) е в рамките на възможности си за предоставяне на ИД. 

 Възможност за предоставяне на ИД в този случай е: 

 за обучителен Модул – налични са свободни места в съответната група, за която е записан ученикът и за която е получена сумата, като наличността се 

определя в срок от 00:00:00 часà до 23:59:59 часà на първия официално работен ден, следващ датата на постъпване на дължимата сума по сметката на "СМГ 

учители" ООД; 

 за Тренировъчен тест – налични са свободни състезателни места за ученици от съответния клас в сградата на провеждане на Тренировъчния тест, спрямо 

нейния капацитет, както и налично е технологично време за приготвяне на състезателен комплект за съответния ученик, както и налична е възможността за 

осигуряване на квестор в състезателната зала или съответно налична е техническа обезпеченост за провеждането, когато Тренировъчният тест се провежда онлайн 

в електронна среда. 

 При незаплащане на дължимите суми в определените за това срокове, родителят НЕ дължи лихва за забава. 
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 Цените на ИД, предоставени от "СМГ учители" ООД, се определят, изменят и допълват по реда на тези Общи условия. "СМГ учители" ООД предоставя 

актуална информация за предлаганите нови ИД, както и информация за цени и ценови пакети по предлаганите ИД, за приложимите та кси, както и за възможните 

начини на плащане, включително и относно разликите в цените, произтичащи от различните начини на плащане, на Сайта. 

 Не по-често от веднъж в рамките на една календарна година "СМГ учители" ООД има право да индексира цените на ИД. С приемане на Общи те условия 

родителят се съгласява с методиката за корекция на цените, извършена при условията на настоящата т.55. Индексирането се извършва преди началото на записване 

на ученици за ИД, които ще се предоставят през следваща (нова) учебна година. Индексирането влиза в сила за ИД, предоставяни през следващата (нова) учебна 

година. Ако прилагането на индексацията е довело до значително увеличение на цените, родителят има право да не запише ученик за следващата (нова) учебна 

година – прекратява договора без писмено предизвестие без да дължи неустойки, като за прекратяване от страна на родителя се счита неподаването в определените 

срокове на Заявление за записване за ИД, които ще се предоставят през следващата (нова) учебна година. В момента на индексиране, задълженията на страните 

във връзка с ИД през настоящата учебна година се запазват и продължават своето действие до пълното им изпълнение между страните.  

 Принципите на таксуване на ИД, предоставяни на родителя/ученика в рамките на една учебна година, са както следва:  

 "СМГ учители" ООД ще таксува всеки обучителен Модул, съгласно Ценовата листа, от момента на подаване на Заявление за записване от родителя до 

момента на приключване на последния астрономически час от последния обучителен Модул. 

 ИД, които са Тренировъчен тест, ще бъдат таксувани поотделно за всеки Тренировъчен тест.  

 Родителите ще получават съобщения на Сайта за дължимо от родителя плащане на периоди, определени от приложимия за обучителните Модули график за 

провеждане. 

 Родителят заплаща: 

56.4.а) Всички обучителни Модули – в зависимост от продължителността на обучителния Модул и избрания от родителя клас и предмет.  

56.4.б) Всеки Тренировъчен тест, за който родителят е записал ученик чрез Сайта. 

 Всички ИД се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащата Ценова листа на "СМГ учители" ООД.  

 "СМГ учители" ООД не може да договаря с родител индивидуално определена цена за никоя от различните видове ИД.  

 При записване за Тренировъчен тест, "СМГ учители" ООД няма право да включва отстъпка в цената, различна от тази по т. 70.3. 

  При изрична писмена заявка от родителя, "СМГ учители" ООД се задължава да включи в цената на обучителните Модули отстъпка в размер на 25%, при 

условие, че тези ИД се предоставят на ученици, които са братя/сестри. В този случай родителят е длъжен, при поискване от "СМГ  учители" ООД, да предостави 

(само за сверяване) оригинал/и на документи, доказващи правото на отстъпка – удостоверение за раждане или други. Отстъпката по тази точка се включва в цената 

на обучителен Модул за всеки отделен брат/сестра. Отстъпката по тази точка се включва в цената само за обучителен Модул, в който ИД ще се предоставя на 

повече от един ученик – брат/сестра. Отстъпката по тази точка не се включва в цената на следващ обучителен Модул, ако ИД се предоставя само на един ученик 

– брат/сестра. 

 При изрична писмена заявка от родителя, "СМГ учители" ООД се задължава да включи в цената на обучителните Модули отстъпка в размер на 25%, при 

условие че тези ИД се предоставят на един и същи ученик в групи за обучение по различни учебни предмети. Отстъпката по тази точка се включва в цената на 

обучителен Модул само за по-скъпата от двете групи. Отстъпката по тази точка се включва в цената само за обучителен Модул, в който ИД ще се предоставя на 

ученика по повече от един учебен предмет. Отстъпката по тази точка не се включва в цената на обучителен Модул, ако ИД се предоставя в няколко групи по един 

и същи учебен предмет. 

 Отстъпките по точка 60 и точка 61 не могат да се кумулират – в цената на обучителен Модул в една група за един и същи ученик не се включва повече от една 

отстъпка. Родителят ползва онази отстъпка измежду изброените в точка 60 и точка 61, при която дължимите от родителя суми са в по-малък общ размер. 

 В случай на неплащане или частично плащане, "СМГ учители" ООД може да прекрати предоставянето на ИД, при които е налице проср очено плащане. По 

отношение на ученици – братя/сестри, отделно плащане на задължения (с включена отстъпка от цената за конкретна ИД) от обща сметка не се допуска, като до 

заплащане на пълната сума по общата сметка, всички задължения на родителя остават непогасени. 

 "СМГ учители" ООД: 

 Има право да използва частично или изцяло сумите, платени или авансово платени от родителя, за събиране на свои изискуеми вземания от родителя, дължими 

от него по други ИД. 

 Се задължава при предсрочно прекратяване на договора с родителя да възстанови частично суми, съгласно условията и реда на т.71, като в този случай "СМГ 

учители" ООД има право да намали възстановените частично суми с размера на задължението на родителя към "СМГ учители" ООД. 

 "СМГ учители" ООД не дължи лихва за изплатени от родителя суми, дори и в случаите на частично възстановяване или авансово изплатени от родителя суми. 

 "СМГ учители" ООД възстановява: 

 надвнесените от родителя суми (погрешно преведени и надплатени);  

 сумата по т.71. 

 Възстановяването се извършва по банков път след посочване на банкова сметка от родителя, в срок до 15 работни дни от посочването на банковата сметка, 

като банковите разноски са за сметка на "СМГ учители" ООД . 

 "СМГ учители" ООД може да извърши възстановяването на суми чрез приспадането им от задълженията на родителя към "СМГ учители" ООД за следващ 

обучителен Модул или следващ Тренировъчен тест. Ако подлежащата на възстановяване сума е по-голяма от размера на задълженията на родителя за следващ 

обучителен Модул или следващ Тренировъчен тест, "СМГ учители" ООД възстановява разликата в срока по т. 67 или ще прихваща сумата срещу следващи 

обучителни Модули и/или Тренировъчни тестове на ученика до изчерпването ѝ. 

 "СМГ учители" ООД има право във всички случаи приоритетно да приспадне финансовите си задължения към родителя от финансовите задължен ия на 

родителя към "СМГ учители" ООД за следващия обучителен Модул и/или Тренировъчен тест.  

 Ценовата листа: 

 Цена за един обучителен модул в маломерна група – 330 лева. 

 Цена за един обучителен модул в нормална група – 260 лева. 

 Цена за един Тренировъчен тест  – между 30 лева и 50 лева. "СМГ учители" ООД има право по свое решение да определя различна цена за всеки Тренировъчен 

тест, както и да включва отстъпка в цената на всеки Тренировъчен тест. 

 Когато родител подаде Заявление за записване след началото на съответния обучителен Модул, дължимата от родителя сума се намалява и се определя по 

следния начин: 

70.4.а) Намалена цена = (
цена за съответния модул по т.70

20
) × (брой оставащи астрономически часове до края на съответния Модул)  

70.4.б) ако по правилото в т.70.4.а) "брой оставащи часове до края на съответния Модул" е число, по-малко от 10, то тогава това число се приема за 10. 

 Размерът на частично възстановяваните суми при във всички случаи на предсрочно прекратяване на договора от страна на родителя се определя след 

намаляване със сума, равна на Такса за отмяна, чийто размер се определя по следните правила: 

 При отказ от посещаване на обучителен Модул: 

71.1.а) Такса за отмяна = 2лева + [20% × (
цена за съответния модул по т.70

20
) × (брой оставащи астрономически часове до края на съответния Модул)] 

71.1.б) Правото на отказ от посещаване на обучителен Модул се прилага единствено за занятията, до началото на които остават повече от 48 чàса в момента на 

подаване на заявление за отписване. Занятията, до които остават по-малко от 48 чàса в момента на подаване на заявление за отписване, НЕ се включват във 

формулата по 71.1.а). 

 При отказ от посещаване на Тренировъчен тест: 

71.2.а) Такса за отмяна = 2лева + [20% × (цена по т. 70)] 
71.2.б) Правото на отказ от посещаване на Тренировъчен тест не се прилага, в случай че заявлението за отмяна е направено след 23:59:59 часà на последния ден 

четвъртък, предхождащ датата за провеждане на Тренировъчния тест. 

 В случай че договорът се прекратява поради установено нарушение от страна на родителя, включително при нарушение на т. 5 и/или на правилата за записване 

по време етапите от Кампанията, размерът на частично възстановяваните суми се определя след намаляване със сума, равна на  Такса за отмяна, чийто размер се 

определя по реда на точка 71.1.а). 
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IV. ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 "СМГ учители" ООД се задължава да спазва Политика за защита на личните данни и Политика на Поверителност, публикувани на сайта. "СМГ учители" ООД 

може да събира, обработва, използва и съхранява следните лични данни на родител и ученик, когато те са предназначени за предоставяне на ИД: 

 Имена на родител; 

 Телефонен номер на родител; 

 Адрес на електронна поща на родител; 

 Имена на ученик; 

 Клас на ученик; 

 Училище на ученик. 

 Родителят се съгласява "СМГ учители" ООД да събира по реда на този раздел, предоставя и обработва, в съответствие с разпоредбите на действащото 

законодателство, лични данни с оглед на предоставяне на образователните услуги, за целите на събиране или прехвърляне на дължимите от родителя суми към 

"СМГ учители" ООД. 

 С приемане на настоящите Общи условия родителят се съгласява "СМГ учители" ООД да предоставя лични данни, в съответствие с разпоредбите на 

действащото законодателство, на свързаните с дружеството лица – в това число и преподаватели, с оглед предоставяне на образователните услуги, например, но 

не само за подобряване на комуникацията преподавател-родител. С приемане на настоящите Общи условия родителят се съгласява "СМГ учители" ООД да 

предоставя лични данни на компетентни държавни органи и институции в предвидените от закона случаи, както и да ги предоставя на трети лица, в това число 

банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания, когато това е необходимо за осигуряване на обучението на ученика и реализиране на правата и интересите 

на родителя, както и когато това е необходимо за реализиране правата и интересите на "СМГ учители" ООД, включително с цел събиране на неизплатени 

задължения от родителя. 

  Предоставянето на лични данни от "СМГ учители" ООД на трети лица – преподаватели в ИД, по реда на т.75 се извършва след преценка за всеки конкретен 

случай относно необходимостта от нейното предоставяне. 

 Предоставянето на образователните услуги от "СМГ учители" ООД не може да бъде обвързано с предоставяне или обработка на лични данни, които не са 

необходими на "СМГ учители" ООД за предоставянето на тези услуги.  

 "СМГ учители" ООД се задължава да съхранява данните по т.73 за срок от 18 месеца, да ги предоставя на родителя на съответния ученик при писмено искане 

и съгласно условия, посочени в Общите условия. 

 Предоставянето на ИД не може да бъде обвързано с предоставянето на лични данни, които не са необходими за упражняване на права или изпълнение на 

задължения на някоя от страните, свързани с предоставянето на някоя от тези ИД.  

 "СМГ учители" ООД може да събира, съхранява, обработва и използва данни за родителя и ученика и за други лица, ангажирани в предоставянето на ИД, за 

проследяване и откриване на обезпокоителни прояви на ученик или друго лице, при писмена заявка от страна на засегнат родител/ученик. 

 "СМГ учители" ООД длъжно да информира по подходящ начин субектите на данни за факта, че обработва други лични данни, освен данните за ИД. 

 След запознаване с условията, описани в тези Общи условия и в Политика за защита на личните данни и Политика на Поверителност, при които "СМГ учители" 

ООД ще използва личните данни на родителя и ученика, родителят следва писмено да потвърди това обстоятелство и да изрази съгласието си с тях при подаването 

на Заявление за записване. 

V. ПРАВА НА РОДИТЕЛЯ. ПРАВА НА УЧЕНИКА. 

 Родителят има право да заявява и ученикът да ползва всички ИД – обучителни Модули и Тренировъчни тестове, на "СМГ учители" ООД в съответствие с 

изискванията на Общите условия. Родителят има право да заявява поотделно или само ИД – обучителен Модул, или само ИД – Тренировъчен тест. Заявление за 

записване има право да подава единствено от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика. 

 Родителят има право да сменя ИД или да се откаже от някои ИД, предлагани от "СМГ учители" ООД. Тези промени ще бъдат предмет на отделно Заявление за 

записване или Заявление за отписване. 

 Родителят има право да поиска промяна на групата за обучителен Модул без допълнително заплащане на цена и при задължителното условие, че желаната 

група има налични свободни места съгласно ограниченията по т.43.1 /43.2 

 Всеки ученик, записан за обучителен Модул-1, има право веднъж в рамките на една учебна година да получи едно безплатно учебно помагало. Родителят не 

получава учебно помагало при записване на ученика, а ученикът получава учебното помагало в рамките на първите три реално посе тени от него занятия. При 

промяна на групата за обучителен Модул или временно прекъсване на посещаването на обучителните Модули ученикът не получава отново учебно помагало, ако 

в рамките на същата учебна година той вече е получил такова. Родител/ученик няма право да определя какво е учебното помагало.  "СМГ учители" ООД определя 

какво е учебното помагало за всяка учебна година. 

 Всеки ученик, записан за обучителен Модул-1, има право да бъде застрахован за случаи на злополука на ученика по време на ИД, без допълнително заплащане 

на цена и при задължителното условие, че родителят в Заявлението за записване е предоставил изискваната от застрахователя информация относно ученика и/или 

относно родителя. Ако в Заявлението за записване родителят не предостави тази информация и/или не предостави необходимото изрично писмено съгласие, то 

тогава "СМГ учители" ООД не застрахова този ученик. Родителят няма право да избира застрахователното дружество, нито условията по застраховката. 

 Родителят има право да получава от "СМГ учители" ООД информация, свързана с ползваните от ученика ИД, както и да подава жалби, молби и предложения 

и да получава отговори по тях в срока по т.170. 

 В случаите на т.32 родителят има право да посочи предпочитанието си за разпределение на конкретния ученик в съответна временна по -малка група, като това 

не поражда задължение за "СМГ учители" ООД относно изпълнение на предпочитанието. 

 Родителят има право на безплатен достъп до актуална информация относно наличните свободни места в групите за обучителните Мод ули. 

 Родителят има право да заяви включването на отстъпка в цената на обучителен Модул по реда и условия на  т.60. 

 Родителят няма право да влиза в сградата, където се провеждат ИД, освен в помещенията, предвидени за консумация на храни и напитки. 

 Ученикът няма право: 

 да влиза в учителската стая, както и в предназначените само за учители места;  

 да заплашва, упражнява насилие и да накърнява личното достойнство и човешките права на учениците, учителите и служителите;  

 да носи хладни, огнестрелни и други оръжия, да застрашава живота и здравето на другите ученици, учителите и служителите;  

 да ползва топки, кънки, скейтборд и други подобни, и водни пистолети в сградата на училището;  

 да ползва телекомуникационни и други мобилни устройства по време на ИД; 

 да записва, снима, филмира и т.н. други лица в сградата на училището без тяхното изрично съгласие;  

 да консумира храни и напитки, с изключение на вода, извън предвидените за целта места  

 Родителят няма право да прехвърля на трети лица каквито и да било права и задължения по договора без изрично съгласие на "СМГ учители" ООД, изразено в 

писмена форма. 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛЯ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА. 

 Родителят и ученикът се задължават да познават тези Общи условия и да спазват разпоредбите на Общите условия.  

 Родителят се задължава да заплаща в срок дължимите суми за предоставените ИД в съответствие с Общите условия и Ценовата листа на "СМГ учители" ООД. 

 Родителят се задължава да уведомява "СМГ учители" ООД при промяна на данните, представени при подаването на Заявление за записване в 30-дневен срок 

от настъпване на промяната, като предоставя новите данни. 

 Родителят се задължава да предостави на "СМГ учители" ООД следните лични данни: 

 Имена на родител; 

 Телефонен номер на родител; 
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 Адрес на електронна поща на родител; 

 Имена на ученик; 

 Клас на ученик; 

 Училище на ученик. 

 Родителят е длъжен да заплаща на "СМГ учители" ООД всички дължими суми в сроковете, определени с тези Общи условия. 

 Родителят е длъжен да осигурява присъствието на ученика на ИД. 

 В случаите на т.31 родителят е длъжен да осигури всичко необходимо за успешното участие на ученика в занятията, провеждани в неприсъствена форма или 

съответно – в успешното участие на ученика в онлайн Тренировъчен тест. При неизпълнение на това задължение от страна на родителя, "СМГ учители" ООД не 

носи отговорност за пропуснати ИД и/или Тренировъчен тест и не дължи частично или пълно възстановяване на суми за пропуснатите ИД и/или Тренировъчен 

тест. 

 Родителят е задължен да се информира относно графика за провеждане на ИД, публикуван на Сайта. 

 Родителят и ученикът се задължават да не извършват и да не допускат извършване на обезпокоителни, заплашителни или обидни действия спрямо 

преподавател в ИД, спрямо друг ученик, или спрямо друго лице, свързано с осъществяването на ИД – охранител, хигиенист и др. 

 Ученикът е задължен: 

 С поведението си да не накърнява авторитета на преподавателя и да не създава пречки за нормалното провеждане на ИД;  

 Ученикът е задължен да изключва звука на мобилните си устройства, както и да не ги ползва по време на ИД.  

 Да уважава достойнството и правата на другите ученици и да се отнася сериозно към задълженията си;  

 С поведението си да не прекъсва провеждането на ИД. 

 Ученикът е задължен да посещава ИД в подходящ външен вид и облекло, които да съответстват с изискванията на учебния процес и естетическите норми. 

Недопустимо е облекло с оскърбителни и агресивни надписи и изображения.  

 Родителят е задължен да контролира външния вид и облекло на ученика. 

 Ученикът е задължен да опазва материалната база на училището и на "СМГ учители" ООД.  

 Родителят е задължен да възстанови на училището всички материални щети, причинени от ученика, в срок до 10 календарни дни от датата на установяване 

на причиняването на щети. 

 Когато причиняването на щети може да се сведе само до група ученици, но не е възможно да се установи конкретният отговорен, всички те съвместно и 

солидарно възстановяват унищоженото имущество. 

 Родителят и ученикът се задължават да спазват т.19. 

 Родителят и ученикът са задължени, по време на осъществяване на ИД, да изпълняват разпорежданията на педагогическия и административния персонал, 

охраната и служителите на училището и на "СМГ учители" ООД, направени в границите на правомощията и функциите им. 

 Родителят се задължава, освен с изричното писмено съгласие на "СМГ учители" ООД, да не извършва и да не спомага извършване на  действия, свързани с 

осъществяването на ИД при същия преподавател и/или в същата група от ученици, но с цел реализиране на печалба за родителя или друго лице, различно от "СМГ 

учители" ООД, по начин, увреждащ правата и интересите на "СМГ учители" ООД.  

 Родителят се задължава при поискване от страна на "СМГ учители" ООД да представи и други документи, различни от посочените в т.12, с оглед реализиране 

на права и изпълнение на задължения по Общите условия, като това изискване следва да е в съответствие с действащото законодателство и с тези Общи условия. 

VII. ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛЯ. ОТГОВОРНОСТ НА УЧЕНИКА. 

 Родителят отговаря пред "СМГ учители" ООД за забава в плащането на дължими суми за предоставените ИД по тези Общи условия.  

 Родителят отговаря пред училището в случаите по т.106. 

 Родителят отговаря пред "СМГ учители" ООД в случаите по т.109 съгласно т.118.5. 

VIII. ПРАВА НА "СМГ УЧИТЕЛИ" ООД 

 "СМГ учители" ООД има право да получава в срок всички дължими от родителя суми за ползването на предоставените ИД. 

 В случай че лице подаде електронно Заявление за записване на ученик, спрямо когото същото не е родител/настойник/попечител, н осещ родителска 

отговорност за ученика, то тогава това Заявление за записване НЕ се разглежда и "СМГ учители" ООД има право да спира достъпа до Сайта на лицето, подало 

Заявлението за записване. 

 "СМГ учители" ООД има право да допълва и изменя графика за провеждане на ИД.  

 Да включва отстъпки в цената на ИД по реда на тези Общи условия. 

 "СМГ учители" ООД има право да откаже сключването на договор с определен родител или да прекрати договора с определен родител в следните случаи: 

 За Родителят са налице незаплатени задължения към "СМГ учители" ООД, произтичащи от същия и/или други договори за ИД, сключени между страните. 

 Констатирани са нарушения на договорни задължения от страна на Родителя към "СМГ учители" ООД.  

 Констатирано е, че ученикът не е спазвал разпоредбите на тези Общи условия по т.93, т.103, т.104, т.105, т.106 и т.107. 

 Проучване, извършено въз основа на постъпила писмена жалба, за неправомерни действия и/или заплашителни или обидни действия (във всякакви форми), 

осъществени по време на ИД от Родителя или Ученика. 

 Има достатъчно основания – данни, събрани от "СМГ учители" ООД  – от които може да бъде направен извод, че Родителят осъществява или спомага 

извършване на действия, в случаите по т.109. 

 Ако договорът бъде прекратен преди края на обучителен Модул, то тогава "СМГ учители" ООД възстановява частично суми на родителя, като размерът им 

се определя по реда и условия на т.71. 

 "СМГ учители" ООД си запазва правото при подаването на Заявление за записването от Родителите да поставя и доп ълнителни условия, доколкото това не 

противоречи на нормативни разпоредби. 

 "СМГ учители" ООД има право по реда на тези Общи условия да изисква от Родители допълнителни документи или информация, свързани с реализиране на 

права или осигуряване на изпълнението на задължения по Общите условия, като това изискване не може да противоречи на действащото законодателство или на 

тези Общи условия (примерно: Удостоверение за раждане за сверяване, с цел доказване правото по т.60). 

 "СМГ учители" ООД има право да оправомощи трети лица като свои търговски представители за приемане на Заявления за записване и/или събиране на 

вземания, като тези обстоятелства предварително ще бъдат направени публични чрез публикуване в Интернет на Сайта. 

 "СМГ учители" ООД си запазва правата съгласно раздел XVII. 

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "СМГ УЧИТЕЛИ" ООД 

 "СМГ учители" ООД се задължава да предостави достъп на ученика до ИД от деня на влизане в сила на договора съгласно т.10. 

 "СМГ учители" ООД осигурява на Родителите възможност да заявят по достъпен начин ИД – Тренировъчен тест, за всеки отделен Тренировъчен тест чрез 

Сайта, за който сайт важат допълнителни Общи условия за използването му, достъпни на съответна страница в Сайта. 

 "СМГ учители" ООД осигурява на Родителите безвъзмездно и при наличие на техническа възможност, публикувана на Сайта, следната информация: 

 График на занятията от обучителен Модул, както и за евентуална промяна в графика.  

 Дати за провеждане на предстоящи Тренировъчни тестове. 

 Информацията по т.36. 

 Информацията по т.47 и т.48. 

 Информацията относно Кампанията по записване. 
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 Налични свободни места в групите на обучителните Модули. 

 При липса на техническа възможност за реализиране на изискванията по т.125 "СМГ учители" ООД осигурява информирането на родителя посредством 

преподавателя в съответната група от обучителен Модул, спазвайки условия на раздел IV. 

 "СМГ учители" ООД се задължава да информира по подходящ начин Родителите за конкретните начини за записване и отписване на ученик за предоставяните 

ИД. "СМГ учители" ООД се задължава да информира Родителите по подходящ начин и за специфични изисквания при наличие на такива, на които Родителите и 

учениците трябва да отговорят, за да могат учениците да ползват ИД.  

 При възникване на вероятност от затруднения или временно спиране на предоставянето на ИД "СМГ учители" ООД се задължава да информира по подходящ 

начин Родителите за тези обстоятелства минимум два дни предварително, когато това е обективно възможно.  

 В случаите на точка 31 "СМГ учители" ООД се задължава да създаде необходимата организация чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии за успешното провеждане на занятията в неприсъствена форма  на принципа на виртуална класна стая или съответно – за успешно 

провеждане на Тренировъчен тест в онлайн среда, като това задължение се ограничава до обстоятелства, обективно зависещи от "СМГ учители" ООД. 

 "СМГ учители" ООД се задължава да използва информацията – лични данни на Родителите и учениците, само във връзка с функционирането и управлението 

на дружеството и осъществяването на ИД и да не допуска трети лица да имат достъп до нея, освен в изрично предвидените в закон одателство на Република 

България случаи. 

 "СМГ учители" ООД се задължава да поддържа качество на услугите в съответствие с раздел XV от тези Общи условия. 

 "СМГ учители" ООД се задължава в случаите, когато титулярният преподавател е в невъзможност да проведе занятие от обучителен Модул, да осигурява 

заместник, в рамките на обективно възможното. Ако "СМГ учители" ООД не може да осигури заместник и занятието не се проведе, то тогава "СМГ учители" ООД 

се задължава да организира ново провеждане на това занятие. 

 "СМГ учители" ООД се задължава да осигури бутона "Контакти" на Сайта, чрез който Потребителите да могат да съобщават за жалби, молби и предложения.  

 При писмено поискване от заинтересован Родител/Ученик и/или по негови сигнали "СМГ учители" ООД се задължава да проследява обезпокоителни, 

заплашителни или обидни действия. Установяването на такива действия се констатира от "СМГ учители" ООД с протокол и Родителите се информират, че при 

последващо нарушение достъпът им до ИД ще бъде прекратен. 

 СМГ учители" ООД, при спазване на приложимите изисквания за защита на личните данни и при разумни търговски условия, осигуряв а равнопоставеност 

между Потребителите на ИД в сходни позиции, както по отношение на заплащането, така и на други условия. 

 Ограничения по отношение достъпа до и/или ползването на ИД могат да съществуват във връзка с необходимост от управление на организацията на ИД. 

 СМГ учители" ООД третира еднакво всеки Родител/Ученик при предоставянето на ИД, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от 

Родителя/Ученика. "СМГ учители" ООД може да прилага разумни (прозрачни, недискриминационни и пропорционални, основани на обективно различни 

изисквания за качество на ИД) мерки за управление на ИД. 

 СМГ учители" ООД се задължава предварително и по подходящ начин (чрез кратко текстово съобщение – SMS, писмо с обратна разписка, записващ се 

телефонен разговор, писмо по електронната поща на посочен от Родителя електронен адрес за контакти и др.) да информира Родителя, че ще предприеме действия 

по извънсъдебно събиране на негови неплатени парични задължения, включително и когато за целта ще се ползват услугите на трети лица (кредитни бюра, агенции 

за събиране на вземания и други). Информацията по предходното изречение задължително съдържа и данни за точния размер на претендираните парични 

задължения за основанието, от което произтичат, както и за третото лице, което ще събира вземането.  

X. ОТГОВОРНОСТ НА "СМГ УЧИТЕЛИ" ООД 

 СМГ учители" ООД отговаря пред Потребителите за виновно неизпълнение на задълженията си, поради причини, върху които има контрол и носи отговорност 

както следва: 

 За надвзети суми – възстановява сумите. 

 За неосъществени занятия от обучителен Модул на ИД – възстановява суми, определи по следния начин: 

137.2.а) възстановена сума = (
цена за съответния модул по т.III.70

20
) × (брой неосъществени астрономически часове от съответния Модул)  

 За неосъществен Тренировъчен тест – възстановява сумата по 70.3. 

 СМГ учители" ООД не носи отговорност за причинени вреди, когато те не са пряка и непосредствена последица от свое виновно неизпълнение на задължения. 

 СМГ учители" ООД не отговаря за вреди, възникнали от неосъществени ИД. 

 СМГ учители" ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато неизпълнението е резултат от възникването на форсмажорно 

обстоятелство, за срока на продължителност на форсмажорното обстоятелство.  

XI. ПРАВА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 Преподавателят има право да откаже да осъществява ИД за конкретен ученик в случаите, когато същият ученик не спазва свои задъ лжения и пречи за 

нормалното провеждане на съответната ИД. 

 Преподавателят има право да участва с мнения и предложения при определянето от "СМГ учители" ООД на информацията по т.125. 

 Преподавателят има право да дава разпореждания на Родителите и на Учениците с цел осигуряването на нормалното провеждане на И Д, в рамките на 

правомощията си и спрямо изискванията на учебния процес. 

 Преподавателят, в случаи на обезпокоителни, заплашителни или обидни действия по свой адрес и във всеки друг случай на невъзможност да спазва 

задълженията си и да ползва правата си вследствие виновни действия на Родител или на ученик, има право на защитни действия от "СМГ учители" ООД по реда 

на раздел XIV. 

XII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 Преподавателят се задължава да спазва разпоредбите на тези Общи условия. 

 Преподавателите, осъществяващи ИД във II, III и IV клас, се задължават след края на занятието да съпроводят учениците до изхода/двора на сградата.  

 Преподавателят се задължава да поддържа качество на услугите в съответствие с Раздел XV от тези общи условия. 

 В съответствие с т.125 и т.126 Преподавателят осигурява информирането на родителя/ученика в съответната група от обучителен Модул, спазвайки условия 

на раздел IV. 

 Преподавателят се задължава да предложи дати за провеждане на занятията при съвместното със "СМГ учители" ООД изготвяне на графика за обучителен 

Модул. 

 Провежда Родителска среща по време на първото занятия от Модул-1 от обучителните Модули и в края на всеки следващ обучителен модул за съответната 

учебна година. 

 За край на обучителен Модул в предното изречение се приема интервала от време на последните три занятия от Модула. Преподавателят се задължава да 

съгласува точната дата за Родителска среща със "СМГ учители" ООД и да я съобщи на Родителите посредством Учениците. 

 При провеждане на Родителска среща Преподавателят обсъжда индивидуалните способности и резултати на ученик само с неговия родител.  

 Преподавателят е длъжен да контролира и да спомага учениците да спазват разпоредбите по т.93, т.103 т.104, т.105, т.106 и т.107. 

 Преподавателят е длъжен да уведоми Родителя и "СМГ учители" ООД за случаи, в които ученик не спазва разпоредбите по т.93, т.103 т.104, т.105, т.106 и 

т.107, и когато това нееднократно е довело до пречки за нормалното провеждане на ИД. Установяването на такива действия се констатира от "СМГ учители" ООД 

с протокол и Родителите се информират, че при последващо нарушение достъпът им до ИД ще бъде прекратен. 

 Преподавателят няма право: 

 да заплашва, упражнява насилие и да накърнява личното достойнство и човешките права на учениците, учителите и служителите;  

 да носи хладни, огнестрелни и други оръжия, да застрашава живота и здравето на учениците, учителите и служителите. 
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 Преподавателят се задължава да спазва т.19. 

 Преподавателят се задължава да спазва раздел IV. 

 В случаите по т.132 Преподавателят се задължава да спомогне за определянето на свой заместник или да съгласува със "СМГ учители" ООД организирането 

на отработване на това занятие. 

 Преподавателят се задължава, освен с изричното писмено съгласие на "СМГ учители" ООД, да не извършва и да не спомага извършване на действия, свързани 

с осъществяването на ИД при същия преподавател в същата група от ученици, но с цел реализиране на печалба за Преподавателя или друго лице, различно от 

"СМГ учители" ООД, по начин, увреждащ правата и интересите на "СМГ учители" ООД . 

XIII. ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 Преподавателят отговаря пред "СМГ учители" ООД за виновно неизпълнение на задълженията си, поради причини, върху които има контрол и носи 

отговорност. 

 Преподавателят не носи отговорност за причинени вреди, когато те не са пряка и непосредствена  последица от свое виновно неизпълнение на задължения. 

 Преподавателят не отговаря за вреди, възникнали от неосъществени ИД. 

 Преподавателят не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато неизпълнението е резултат от възникването на форсмажорно обстоятелство, 

за срока на продължителност на форсмажорното обстоятелство. 

XIV. СПИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИД И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 "СМГ учители" ООД има право незабавно да прекрати достъпа на ученик до ИД:  

 след изтичане на срока, в който Родителят трябва да извърши плащане на ползваните ИД; 

 в случай, че не са предоставени данните, нужни за идентифицирането на Родителя/Ученика по т.12; 

 при предоставяне на неверни данни по т.60, на подправени документи или на документи с невярно съдържание;  

 при наличие на основателни съмнения за извършване на незаконни дейности, които застрашават личната сигурност, неприкосновеността на личния живот 

и личните данни на останалите във връзка с осъществяваната ИД;  

 в случаите на т.118 от тези Общи условия; 

 Родителят има право да прекрати договора едностранно само след като е погасил всички дължими суми към "СМГ учители" ООД.  

 При смърт на Родителя заявление за отписване може да се подаде от негов наследник, който представи съответен документ, удостоверяващ това му качество. 

  В случай, че "СМГ учители" ООД не изпълни свое задължение по сключения с Родителя договор, поради причина, за която се докаже, че "СМГ учители" 

ООД е отговорно, Родителят може да развали договора като подаде писмено Заявление за отписване до "СМГ учители" ООД. 

 В случай че след прекратяване на договора по реда на т.162.1 Родителят изпълни задълженията си към "СМГ учители" ООД, достъпът до ИД може да бъде 

възстановен, като това ще се счита за валидно продължаване срока на договора, сключен между страните. Договорът продължава своето действие при условията, 

за които е бил сключен, включително на предоставени отстъпки. 

XV. КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ 

 СМГ учители" ООД определя списъка с преподавателите, осъществяващи ИД, спазвайки следните правила:  

 Всеки преподавател е в трудови правоотношения с училището (СМГ "Паисий Хилендарски") или е бил в такива.  

 Всеки преподавател има нужната професионалната квалификация и педагогическата правоспособност.  

 Всеки преподавател има нужния професионален опит в осъществяването на ИД. 

 ИД са съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците. 

 ИД се осъществяват съгласно програма – тематично разпределение, за обучение на учениците в определената ИД, еднаква за всички групи от съответния клас. 

Съдържанието на програма (темите) се определя от "СМГ учители" ООД. Редът за провеждане на темите от програмата се определя от съответния преподавател в 

групата, по негова преценка. 

  Програмата в извънкласните дейности е съобразена с учебното съдържание по съответния предмет за дадения клас. Разработена е с  цел подготовка за 

състезания, олимпиади, национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити и други изпити и оценявания. Основна цел е пови шаване на знанията и 

мотивацията на учениците. 

XVI. ЖАЛБИ, МОЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Адресираните до "СМГ учители" ООД жалби, молби и предложения се разглеждат и решават от "СМГ учители" ООД не по-късно от един месец от 

получаването им, като жалбоподателят се информира писмено по електронна поща за резултата.  

 При спазване на действащата законова уредба относно защитата на личните данни, "СМГ учители" ООД поддържа и съхранява регистри на всички жалби, 

молби и предложения, за които се прилага това условие, както и отговорите по тях за срок не по-дълъг от 18 месеца. 

 Жалбите, молбите, предложенията и рекламациите се подават чрез Сайта. Постъпилите жалби, молби, предложения и рекламации се разглеждат по реда на 

постъпването им. 

XVII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

 "СМГ учители" ООД по своя инициатива или по предложение на родителите може да прави изменения и допълнения в тези Общи условия. 

 "СМГ учители" ООД се задължава да публикува изменения и допълнения в тези Общи условия не по-късно от 7 дни преди влизането им в сила чрез Сайта. 

 Изменения и допълнения на Общите условия ще се прилагат и по отношение на Родители на ученици, които към датата на влизане в сила използват 

образователни услуги на "СМГ учители" ООД. 

 В рамките на 30 дни, след влизането на измененията и допълненията в сила, всички Родители, които не са съгласни с тях, имат право да поискат прекратяване 

на договора като подадат Заявление за отписване до "СМГ учители" ООД. Ако такова заявление не бъде подадено в посочения срок се счита, че Родителите са 

приели направените изменения и допълнения. 

XVIII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

 Всички спорове, възникнали във връзка с действителността, изпълнението, тълкуването или прекратяването на договора, ще бъдат решавани от страните в 

добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения, а при непостигане на съгласие – от съответния държавен съд при условията на 

ГПК, по избор на ищеца (страната, поискала решаване на спора). 

XIX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 При прилагане и тълкуване на Общите условия ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.  

 СМГ учители" ООД предлага ИД в сградата на училището съгласно Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на 

територията на Столична община настоящите и тези Общи условия. 

 В случай че ИД се осъществяват в сграда, различна от тази на Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски", адресът на сградата ще бъде 

обявяван най-малко 7 дни преди първото занятие на всеки обучителен Модул.  В случаите по тази точка "СМГ учители" ООД осъществява ИД съгласно тези Общи 

условия. 

 Всички препратки към сградата на СМГ "Паисий Хилендарски" според Общите условия следва да се считат за препратки както към сградата на СМГ "Паисий 

Хилендарски", така и за всяка сграда, определена за осъществяване на ИД, когато това е сграда, различна от тази на СМГ "Паисий Хилендарски". 

 Всички препратки към ИД според Общите условия следва да се считат за препратки както към ИД, така и за Курсове и Школи.  
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XX. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 "Ученик" е всяко лице, което е ученик в съответния клас и се обучава в дневна, самостоятелна или индивидуална форма на обучение в бъ лгарски общински, 

държавни и частни училища, както и училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.  

 "Училището" е Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски", освен в случаите, когато е определена друга сграда за провеждане. 

 "Сградата", в която се осъществяват ИД, е сградата на училището и се намира на адрес гр. София, ул. "Искър" №61, освен в случаите, когато е определена 

друга сграда за провеждане. 

 "Родител" е законен представител на ученик – родител/настойник. 

 "Заявление за записване" е документ по образец, чрез който родител изразява волята си ученикът да посещава конкретна ИД.  

 "Сайтът" е наличен на следния интернет адрес: https://www.smgood.bg/ и/или на негови поддомейни. 

 "Записване за Тренировъчен тест" е завършването на поръчка(заявка) на Сайта. 

 "Извънкласни дейности" (ИД) са образователни услуги извън учебните програми, прилагани в училищата, съобразени с възрастовите особености и 

индивидуалните възможности и потребности на учениците 

 "Преподавател" е учител – служител, на "СМГ учители" ООД, назначен да осъществява обучение в групи от обучителен Модул. 

XXI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 За нуждите на тези Общи условия: записване за Тренировъчен тест чрез Сайта, се счита за договор, сключен със "СМГ учители" ООД. За ползвателите на 

Сайта важат Общи условия за използване на електронен магазин "СМГ записване", публикувани в съответна страница на Сайта. 

https://www.smgood.bg/

