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Общи условия за обученията, предлагани от 

Сдружение за споделено учене ЕЛА 
 

 
Моля, запознайте се с общите условия за провеждане на обучения от 

Сдружение за споделено учене ЕЛА (наричано за кратко ЕЛА). Ако не откриете 
отговора на Вашия въпрос, не се колебайте да се свържете с нас. 

 
Регистрация 

 
Сдружение за споделено учене ЕЛА обявява датите на обученията, които 

провежда, посредством сайта на организацията, посредством своята Facebook 
страница и други комуникационни канали. 

 
Регистрацията за обученията се прави чрез форма по електронна поща, освен 

ако не е указано друго в специфичните условия на обучението. Регистрацията 

се счита за валидна при потвърждение от Сдружение за споделено учене ЕЛА и 
съответно наличие на преведена такса по неговата банкова сметката. 

 
За да бъде проведено едно обучение, е необходимо да бъде събрана група от 

минимум 10 (десет) души. Групите са ограничени до 20 (двадесет) души. 
Регистрациите се обработват по реда тяхното постъпване. В случай, че има 

повече желаещи за дадено обучение, отколкото места, платената такса ще 
бъде възстановена на всеки, който я е заплатил, но не е успял да бъде вписан 

навреме. 
 

N.B. В случай, че до 7 дни преди обучението няма група от 10 души записали 
се, обучението може и да не бъде проведено. Екипът на ЕЛА ще се свърже с 

регистриралите се и възстанови сумата, платена за участие и/или ще предложи 
алтернативна дата за провеждане на обучението. 

 

Цена 
 

Таксата за участие в семинар/обучение варира в зависимост от 
продължителността на курса, броя участници и необходимостта от 

модификация на програмата спрямо конкретните нужди на възложителя. По-
конкретна информация можете да откриете в страницата на всяко обучение. 

 
В таксата са включени и материалите за обучението и индивидуални 

сертификати за участие, както и кафе паузите, предвидени в програмата на 
обучението. В обученията има включен обяд, като екипът на Сдружение за 

https://www.cie.bg/cgi-bin/index.pl
https://www.cie.bg/cgi-bin/index.pl
https://www.facebook.com/CentreForInclusiveEdu/
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споделено учене ЕЛА е винаги насреща с идеи и предложения по вкуса на 

всеки. 

 
Във всяко обучение участват по един или двама лектори, като при случаите, 

когато обучението е изнесено, транспортните и командировъчни разходи на 
обучителите се покриват допълнително от заявилите желание за обучение. 

 
N.B. При заплащане на обучението по-рано от 5 дни преди денят на 

провеждане на обучението, ползвате отстъпка от крайната цена. 
 

Отстъпки 
 

За отстъпки, моля свържете се с нас по имейл на office@cie-bg.eu или на 
телефон 02/870 20 63. 

 
Отказ от обучението при вече заявено участие 

 

Участникът има право да отмени своята заявка чрез писмено уведомяване, 
което да предаде на организатора по пощата или на електронната поща на 

организацията (office@cie-bg.eu). В този случай участникът има право да му 
бъде възстановена цялата сума или част от нея при следните условия: 

 
• в размер на 100% от цената на обучителната дейност, ако участникът 

извести организатора повече от 5 дни преди деня на нейното провеждане; 
 

• в размер на 50% от цената на обучителната дейност, ако участникът 
извести организатора по-малко от 5 но не по-късно от 2 работни дни преди 

деня на нейното провеждане; 
 

 в случай, че участникът не е заявил своят отказ от участие до 2 работни 
дни преди провеждането на обучението, ЕЛА запазва правото си да задържи 

цялата такса, заплатена от участника. 

 
Място на провеждане 

 
Обученията, организирани от Сдружение за споделено учене ЕЛА, се 

провеждат в офиса на организацията в гр. София, ул. „Княз Борис I“ 133, ет.1, 
освен ако не е указано друго в описанието на обучението. При желание на 

клиента и при заявки за обучения, те могат да бъдат проведени и на друго, 
осигурено от клиента място, което отговаря на нуждите на обучението. 

 
 

 

mailto:office@cie-bg.eu
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Обучения, носещи квалификационни кредити 

 

Сдружение за споделено учене ЕЛА предлага обучения, вписани в 
Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на 

квалификацията на педагогическите специалисти (обученията са одобрени и 
вписани в регистъра по времето, когато Сдружението носеше името Център за 

приобщаващо образование). Тези обучения носят на завършилите ги успешно 
участници квалификационни кредити. 

 
За да може всеки участник да получи своето удостоверение за завършено 

обучение, ЕЛА ще изпрати по електронна поща до всеки, заявил участие, 
формуляр, съдържащ необходимата за попълването на удостоверението 

информация. Попълненият формуляр трябва да бъде изпратен обратно не по-
късно от 2 работни дни преди датата на обучението. 

 
Сдружение за споделено учене ЕЛА не носи отговорност за грешно подадени 

данни или липсата на изпратени такива от страна на участниците. 

 
Заявки за провеждане на обучение 

 
Освен обучения, предварително планирани и организирани ЕЛА, организацията 

предлага и обучения по външни заявки. 
 

Условията за провеждането на обучение по заявка са следните: 
 

 Регистрацията и подаването на данни на участниците се случва по реда, 
описан в глава „Регистрация“ на Общите условия; 

 
 Минималният брой участници, нужни за провеждането на обучение по 

заявка, е 15 (петнадесет) души, а максималният брой – 25 (двадесет и пет); 
 

 

 При групи по-големи от 20 души клиентът следва да осигури подходящо 
място за провеждане на обучението или да покрие разходите, нужни за наем на 

подходяща зала; 
 

 
 В случаите, когато клиентът желае обучението да бъде проведено на 

място извън гр. София, разходите за транспорт и нощувки на 
обучителят/обучителите се покриват от клиента. 

 
 За цена за провеждане на обучение по заявка, моля свържете се с нас по 

имейл на office@cie-bg.eu или на телефон 02/870 20 63. 

http://iropk.mon.bg/
mailto:office@cie-bg.eu

