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ДОГОВОР  
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ 

№ .....  

Днес, …………..20.......г.,  
в гр. София, на основание чл. 229 Кодекса на труда се сключи настоящият договор за квалификация  
 
между 
1.„Кауфланд Сървис“ ЕООД, адрес на управление: гр. София, ул. „Скопие“ 1а, с 
ЕИК : ............................,  
Представлявано чрез двама от управителите: г-н Михаил Кирилов Петров и г-н Димитър Спасов, 
чрез пълномощника: ...........................на длъжност.......................... в „Кауфланд Сървис“ЕООД,  
наричано за краткост Възложител; 
 
2.„Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи“, гр. Правец, 
с адрес: гр. Правец, ул. „..........................“№..........,с ЕИК....................................................... 
Представлявано чрез Директора: г-н/г-жа……………………………………………......................, 
Наричано за краткост Гимназия- Партньор; 
 
и 
3.Име:…………………………………………………………………………………………………. 
Презиме:........................................................................................................................................... 
Фамилия:…………………………………………………………………………………………… 
Постоянен адрес: ………………………………………………………………………………… 
Дата на раждане:…………………………………………………………………………………. 
Лична карта №: …………………………………………………………………….…………….., 
наричан за краткост Обучаем 
 
4. Майка (родител, настойник, попечител):  
Име:………………………………………………………………………………………………….. 
Фамилия:……………………………………………………………………………………………. 
Постоянен адрес: …………………………………………………………………………………. 
Лична карта №: …………………………………………………………………………………….. 
 
5. Баща (родител, настойник, попечител):  
Име:………………………………………………………………………………………………….. 
Фамилия:……………………………………………………………………………………………. 
Постоянен адрес: …………………………………………………………………………………. 
Лична карта №: …………………………………………………………………………………….. 

1. Преамбюл 
1.1. Страните сключват настоящия договор, регламентиращ правата и задълженията им относно 

придобиването на квалификация по специалността „.....................“, паралелка ........... от лицето 
........................................., обучаващо се в „Национална професионална гимназия по 
компютърни технологии и системи“, гр. Правец към датата на сключване на настоящия 
договор; 
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1.2. С договора за придобиване на квалификация се уреждат въпросите, свързани с обучението и 
придобиване на квалификация по специалността ................. от Обучаемият се, в „Национална 
професионална гимназия по компютърни технологии и системи“, гр. Правец. Обучаемият 
усвоява чрез обучението си за придобиване на квалификация теоретични и практически 
умения, заложени в обхвата на учебния план и рамковите учебни програми, по които ще се 
осъществява обучението му. Възложителят ще осигури на Обучаемия в рамките на 
обучението му месечна стипендия за учебната година 2018/2019г. Стипендиите са за 5 
стипендианта на година, в размер на 2700 лв. годишно (300 лв. месечно) за ученици 
преминаващи в 11 клас и 4500 лв. годишно (500 лв. месечно) за ученици преминаващи в 12 
клас. Осигурена е за 9 учебни месеца - от 1 Ноември до 31 Юли включително. Гореописаното 
е валидно при условията и реда, посочени в настоящия договор. 
 

2. Място на придобиване на квалификация 
2.1. Обучението за покриване на общообразователния минимум съгласно дефинирания учебния 

план, утвърден от Министерството на образованието ще се осъществява в „Национална 
професионална гимназия по компютърни технологии и системи“, Правец, с  адрес: 
...........................  

 
3.  Условия 

3.1) Възложителят се задължава да: 
3.1.1) осигури заплащането на стипендия на обучаемия за 2018/2019г. общо в размер на 300 
или 500 лв. (словом: триста или петстотин)  на месец, в зависимост от класа на ученика, в 
рамките срока на придобиване от ученика на квалификацията по специалността 
...................., до завършване на средното му образование в …….. клас, паралелка 
……………………….. в ……………………………………………… гимназия, 
град………………….. ;  
 
- за да има право на стипендия за цялата учебна година или общо  9 (девет) учебни месеца, 
обучаемият е необходимо да отговаря на условията за придобиване на стипендия на 
„Кауфланд Сървис“ ЕООД, а именно:  
 
    А) Ученикът да е редовно записан за първи, съответно втори учебен срок от съответната 
учебна година в Гимназията- Партньор; 

 
   Б) Успехът на ученика за учебня срок следващ този след спечелването на Олимпиадата, 
организирана от „Кауфланд Сървис“ ЕООД  за целите на определяне на стипендиантите, да 
не е по-нисък от:  Много добър - 5,00. 
 
  В)  Обучаемият да няма нарушения през съответната или предходната учебна година във 
връзка с училищния правилник; 

 
- „Кауфланд Сървис“ ЕООД си запазва правото да променя едностранно и/или да допълва 
някои от условията за придобиване право на стипендия, като уведоми предварително 
обучаемият се за това; 
 
- Изплащането на стипендията се прекратява ако обучаемият е преустановил обучението си 
в Гимназията, независимо от причините за преустановяването; 
  
3.1.2) Средствата за стипендия на обучаемия ще се изплащат, както    следва: по банков път 
на всяко тримесечие; 
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3.1.3) Не по-късно от .................г. Възложителят очаква обучаемият да е придобил 
професионалната си квалификация по специалността: ............... в паралелка .............. към 
цитираното по-горе учебно заведение, което се удостоверява от обучаемия пред „Кауфланд 
Сървис“ ЕООД с диплома за средно образование; 
 

  3.1.4) „Кауфланд Сървис“ ЕООД се задължава да сключи трудов договор с обучаемия, след 
като той завърши обучението си и придобие уговорената в договора квалификация, като му 
обезпечи възможност да работи на длъжност „Компютърен аналитик, поддръжка на 
софтуер“ за срок, не по-малък от 2 (две) години. 
 
3.1.5.) В случай, че „Кауфланд Сървис“ ЕООД не приеме на работа обучаемият се, след като 
той е придобил квалификацията по специалността............. за средно образование в учебното 
заведение..........................., съгласно условията на този договор, Възложителят не дължи 
неустойка на обучаемия. 

3.2.  Обучаемият се задължава: 

3.2.1.)  Да завърши в срока по чл. 3.1.3 от настоящия договор, (а именно до ..................г. 
получаване на Диплома за средно образование)  обучението си за уговорената между 
страните по настоящия договор квалификация; 

3.2.2.)   Да работи при работодателя съобразно уточненото в трудовия договор, който двете 
страни ще сключат съобразно условията в чл. 3.1.4 от този договор от придобиване на 
уговорената по-горе квалификация; 

3.2.3.) Да възстанови получените суми по чл. 3.1.1) от настоящия договор, ако не придобие 
квалификацията в договорения между страните срок; 
 
3.2.4.) В случай, че след като придобие квалификацията, предмет на този договор не сключи 
трудов договор с „Кауфланд Сървис“ ЕООД, като работодател или дори да е сключил трудов 
договор с „Кауфланд Сървис“ ЕООД - не встъпи в длъжността, уговорена между страните по 
настоящия договор, обучаемият дължи неустойка в размер на 80% от общата сума на 
получаваната по време на гимназиалното обучение стипендия на Работодателя; 
 
3.2.5.) В случай, че трудовият договор се прекрати преди изтичането на срока по чл.3.1.4)  и 
преди изтичане на шест месеца от встъпването в длъжност на Обучаващия се от страна на 
ОБУЧАВАЩИЯ се, последният да изплати неустойка в размер на 60% от общата сума на 
получаваната по време на гимназиалното обучение стипендия на Работодателя; 
 
3.2.6.) В случай, че трудовият договор се прекрати преди изтичането на срока по чл.3.1.4)  и 
преди изтичане на една година от встъпването в длъжност на Обучаващия се от страна на 
ОБУЧАВАЩИЯ се, последният да изплати неустойка в размер на 50% от общата сума на 
получаваната по време на гимназиалното обучение стипендия на Работодателя; 
 
3.2.7) В случай, че трудовият договор се прекрати преди изтичането на срока по чл. 3.1.4) ,  и 
преди изтичане на две години от встъпването в длъжност на Обучаващия се от страна на 
ОБУЧАВАЩИЯ се, последният да изплати неустойка  в размер на 40% от общата сума на 
получаваната по време на гимназиалното обучение стипендия на Работодателя; 
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                        4.  Срок на договора. Прекратяване на договора. 
4. 1.Настоящият договор влиза в сила на........................ и се прекратява на  ..........2019 г. 
4.2. Договорът се прекратява при следните основания: 
4.2.1. По взаимно съгласие; 
4.2.2. Всяка от страните може с писмено заявление до другата страна да прекрати договора 
по тази точка преди изтичане на сроковете, определени в чл.4.1, поради виновно 
неизпълнение на задълженията на другата страна, като даде на неизправната страна 
подходящ срок за изпълнение. 

 
5. Общи разпоредби 

5.1. При подписване, прекратяване и промени на настоящия договор, в случай, че 
Обучаемият е непълнолетен - се изисква съгласието на законовия представител, одобрението 
на настойника или попечителя му. То се осъществява посредством подписа на родителя, 
настойника или попечителя на Обучаемия.   
5.2. Обучаемият и неговите родители, попечители или настойници се съгласяват изрично 
с предоставянето на личните си данни за нуждите и целите на изплащането на стипендии на 
Обучемия се за придобиване на квалификация по настоящия договор. 
 
 

6. Заключителни разпоредби 
6.1. Договорът за придобиване на квалификация се изготвя в три екземпляра, по един за 
всяка от страните - Обучаем, Възложител  и Гимназия-партньор. 
6.2. Страните декларират, че са се запознали и разбират съдържанието на настоящия 
договор, че  го считат за достатъчно ясен и го подписват доброволно и без принуда. 
6.3. Всички изменения и допълнения на този договор се извършват от страните в писмена 
форма.  

 
 
 
 
………………………………                        ............................................. 
Обучаем                                                За  „Кауфланд Сървис“ЕООД 

                                                                                                   
 

………………………………                ................................................... 
Майка / родител, настойник, попечител на Ученика За „Национална професионална гим. по  
                                                                                                 компютърни технологии и системи“ 
                                                                                                 Директор: .................................                                                   
                                                                                                                                                                            (име и фамилия)          

 
………………………………    
Баща / родител, настойник, попечител на Ученика  
 

Дата:…………… 
 
гр. София 


