ДОГОВОР N……….
Днес, ......................... 2021 г. в гр.София между:
………………………...................................................................................... ЕГН ............................,
л.к.№..........................., издадена от.........................., живущ в...................................., от една страна,
наричан по-долу за краткост СТУДЕНТ
и
Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”, гр.София,
ул.”Раковски” № 108А, представлявана от Ректора - проф. д-р СТАНИСЛАВ СЕМЕРДЖИЕВ и
главния счетоводител - Красимира Царева, от друга страна, наричана по-долу за краткост
НАТФИЗ
на основание чл.78 ал. (3) от Правилника за устройството и дейността на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”
се сключи настоящият договор за обучение при следните условия:
I . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК. ТАКСА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 1. (1) Студентът възлага, а НАТФИЗ приема възмездно, срещу заплащане на годишна такса
за обучение, чийто размер, срок и начин на плащане се определят всяка година с Постановление
на Министерския съвет и/или със Заповед на Ректора да организира и проведе обучението на
студента
в
образователно-квалификационната
степен
.....................................................…………………,
по
специалността
.......................................................................във факултет ...................., и след успешното му
приключване, да допусне същия до полагане на държавен изпит или защита на дипломна
работа.
Чл.2. (1) Този договор се сключва за срок от датата на сключването му и има действие до
приключване на обучението на студента с полагане на държавни изпити или защита на
дипломна работа.
(2) Този договор влиза в сила от деня на сключването му.
Чл.3. Таксата по чл.1 е платима на равни вноски, които се внасят по банкова сметка на
НАТФИЗ IBAN: BG16BNBG96613100176501 BIC:BNBGBGSD при БНБ-ЦУ, в 15-дневен срок
от започване на всеки семестър от обучението.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАТФИЗ
Чл.4. НАТФИЗ се задължава да организира и провежда обучението на студента, за
осъществяване на предмета на този договор, качествено, в съответствие с акредитирания от
НАОА учебен план, и при спазване на установените изисквания за придобиване на съответната
образователно-квалификационната степен по специалността, посочена в чл.1.
Чл.5. НАТФИЗ се задължава да предостави на студента необходимите за обучението му
материално-техническа база, технически средства, вещи и услуги.
Чл.6. След успешно изпълнение на всички задължения на студента, предвидени по учебния
план за специалността и по този договор, НАТФИЗ се задължава да му издаде диплома за
съответната завършена образователно-квалификационна степен.
Чл.7. НАТФИЗ има право да получава в срок договорената, съгласно условията на този договор
такса за обучение.
Чл.8. НАТФИЗ има право да отстрани студента при извършване на нарушенията и по реда,
предвидени в чл. 88 ал.1 от Правилника за устройството и дейността на НАТФИЗ и в случаите,
посочени в Закона за висшето образование.
Чл.9. НАТФИЗ има право да определя и променя съдържанието на учебния план, в хода на
обучението на студента.
Чл.10. (1) В случай, че СТУДЕНТЪТ се обучава по някоя от следните специалности:
Актьорство за драматичен театър", "Актьорство за куклен театър", "Театър на движението,
Режисура за драматичен театър", "Режисура за куклен театър", Сценичен и екранен дизайн",
"Сценография за куклен театър", той се задължава да не участва в публично представяне на
сцените на други театри в София или страната на учебни постановки, финансирани и/или
организирани от НАТФИЗ,и включени в репертоарния план на Театър „НАТФИЗ“ или Куклен
театър „НАТФИЗ“, за периода до завършване на обучението на студента, без изричното

съгласие на НАТФИЗ и подписването на договор между НАТФИЗ и съответния театър във
всеки един отделен случай.
(2) В случай, че студентът се обучава в някоя от посочените в предходната алинея
специалности и по време на обучението си участва в представления на Театър „НАТФИЗ или
Куклен театър „НАТФИЗ”, той е длъжен да изпълнява съвестно задълженията си, свързани с
публичното представяне на спектаклите. В случай, че по вина на студента бъде осуетено
публичното представяне на някое от представленията на Театър „НАТФИЗ или Куклен театър
„НАТФИЗ”, студентът носи пълната отговорност за това и се задължава да заплати
обезщетение за вредите, причинени от това неизпълнение, без да се засяга по никакъв начин
имуществото на НАТФИЗ. В тези случаи на студента може да бъде наложено със заповед на
Ректора на НАТФИЗ и наказание по реда на чл. 88, ал.2 от Правилника за устройството и
дейността на НАТФИЗ.
(3) Студентът, обучаващ се в някоя от посочените в ал. (1) специалности може да сключи
договор с професионален театър при спазване на изискванията на чл.14 от този договор, след
като в срок най-малко от седем работни дни преди подписване на договора с театъра изпълни
следните условия:
- представи пред ректора писмено искане, подписано от директора на съответния
театър,придружено с план-график за заетостта му;
- получи писмено съгласие, подписано ректора на НАТФИЗ и от ръководителя на класа.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТА
Чл.11. Студентът се задължава да спазва Правилника за устройството и дейността на НАТФИЗ
и другите вътрешно-нормативни актове, указанията на преподавателите си и разпорежданията
на ръководните органи на НАТФИЗ.
Чл.12. (1) Студентът е длъжен да полага грижата на добър стопанин към имуществото,
собственост на НАТФИЗ, което му е предоставено за ползване по време и във връзка с
обучението, предмет на договора.
(2) Студентът е длъжен да връща вещите и техническите средства, предоставени му от
НАТФИЗ за ползване по време и във връзка с обучението му, в указаните от съответните
служби и отдели на НАТФИЗ срокове.
(3) Студентът е длъжен да заплати парично обезщетение за НАТФИЗ за всички виновно
причинени вреди на имуществото на НАТФИЗ, в това число и обезщетения за пропуснати
ползи по вина на студента в случай на планувани, но нереализирани спектакли, екранни творби
и други практически занятия.
(4) Размерът на паричното обезщетение по предходните алинеи за всеки конкретен
случай се определя със заповед на ректора, по пазарни цени на увреденото имущество.
Чл.13. Студентът се задължава да заплаща на НАТФИЗ договорената такса в размера,
определен по условията на чл.1 и в срока, посочен по чл.3 от този договор.
Чл.14. (1) С подписването на настоящия договор, студентът се задължава, по време на
обучението си в НАТФИЗ да подписва граждански договори за професионална заетост, само и
единствено ако условията им са съобразени и не влизат в противоречие с учебния план и
разпоредбите на настоящия договор и се задължава да изпълнява поетите задължения по този
договор с приоритет.
Чл.15. Студентът има право:
1. да получи качествено образование в съответствие с утвърдените държавни изисквания
за специалността, посочена в чл.1;
2. да участва в научната и художествената дейност на НАТФИЗ, като авторските му
и/или сродни права и възнаграждения за създадените по време и в резултат на обучението му
произведения, изпълненията му и/или записите на защитени обекти се регламентират с отделен
договор/и по ЗАПСП между него и НАТФИЗ;
3. да получи диплома за завършена образователно-квалификационна степен ……………,
по специалността …….................................................................................................., след успешно
полагане на изпитите по учебните дисциплини, предвидени в учебния план, държавните изпити
или защитата на дипломна работа и изпълнение на задълженията си по този договор.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.16. (1) Този договор се прекратява:
1. с изтичане на срока му;
2. по взаимно писмено съгласие на страните;
3. при незаплащане на таксата за обучение в пълен размер и в срок;
4. при отстраняването на студента от НАТФИЗ
5. при доброволно напускане на НАТФИЗ, от страна на студента, преди приключване на
обучението.
(2) Във всички случаи по ал.(1) НАТФИЗ задържа частта от платената такса,
съответстваща на периода на обучение на студента, което към момента на прекратяването е
реализирано.
V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.17. Този договор може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните с анекс, който е
неразделна част от настоящия договор.
Чл.18. За неуредените с този договор отношения, се прилагат разпоредбите на Закона за
висшето образование, Закона за задълженията и договорите, Правилника за устройството и
дейността на НАТФИЗ и действащото законодателство в страната.
Чл.19. СТУДЕНТЪТ потвърждава своето изрично и неотменно съгласие, че е предоставил
доброволно личните си данни за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор.
Този договор се състави в 2 еднообразни екземпляра, по един за всяка страна със силата на
оригинал и влиза в сила от датата на подписването му.

СТУДЕНТ:

РЕКТОР:
(проф. д-р СТАНИСЛАВ СЕМЕРДЖИЕВ)
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(Красимира Царева)

