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ДЕКЛАРАЦИЯ	
ЗА	ИНФОРМИРАНО	СЪГЛАСИЕ	

 
Този	официален	документ	е	неделима	част	от	уелнес	и	фитнес	услугите	на	“Фитнес	Консулт”	ЕООД	и	

“Дайът	Консулт”	ЕООД,	описани	в	официалния	онлайн	магазин	на	компаниите	–	www.belchohristov.net.	
Този	официален	документ	е	под	закрилата	на	авторските	права	на	неговия	президент	и	създател	на	

услугата	(считано	от	2006	година)	–	Белчо	Христов	–	C.E.O.	
	
	
С	 подписването	 на	 настоящата	 декларация	 СЕ	 СЧИТАМ	 ЗА	 ИНФОРМИРАН(А)	 и	
СЪГЛАСЕН(а)	относно	следните	обстоятелства:	
	
1.	 Всички	 услуги	 и	 видове	 фитнес	 и	 уелнес	 програми,	 които	 се	 изготвят	
индивидуално	 НЕ	 ЛЕКУВАТ,	 а	 подобряват	 стандарта	 на	 живот	 на	 клиента	 -	 за	
който	 са	 предназначени	 (съгласно	 персонално	 попълнена	 анкетната	 карта	 –	
клиентско	досие),	физиологичните	му	показатели	и	статуса	му.		
	
2.	 Запознат/а	 съм	 с	 обстоятелството,	 че	 	 анкетната	 карта	 –	 клиентско	 досие	 се	
попълва	 единствено	 и	 само	 с	 конкретна	 цел	 на	 клиента	 и	 по	 нея	 се	 изготвят	
всички	програми.	
	
3.	 Всички	 услуги	 са	индивидуални	 –	 единствено	 и	 само	 в	 полза	 на	 клиента	 по	
изрично	уговорен	времеви	период	и	казус.		
	
4.	 Услугите	 (фитнес	 и	 уелнес	 такива	 са	 изчерпателно	 подробно	 разяснени	 и		
посочени	в	официалния	и	представителен	онлайн	каталог	на	компанията	с	адрес	
www.belchohristov.net.		Всяка	услуга	(фитнес	и	уелнес	такава)	има	регламентиран	
времеви	 период	 –	 30,	 60,	 90	 и	 т.н.	 дни	 и	 това	 е	 периода	 	 на	 отговорност	 (при	
спазване	 на	 режима)	 от	 страна	 на	 Белчо	 Христов	 (респективно	 в	 лицето	 на	
“Фитнес	Консулт”	ЕООД	и	“Дайът	Консулт”	ЕООД	)	като	сертифициран	специалист	
биолог,	диетолог	и	фитнес	консултант.		
	
5.	Всички	видове	услуги	по	зададения	и	платен	от	клиента	 	времеви	период	(по	
точка	№4)	са	свързани	единствено	и	само	с	поставената	от	клиента	в	анкетната	
карта	–	клиентско	досие	цел.		
	
6.	 Официалното	 задвижване	 на	 услугата	 (одит)	 и	 нейното	 приключване	 на	
съвместната	 работа	 с	 клиент	 става	 с	 предоставяне	 на	 данни	 по	 официален	
документ	“Антропометрична	таблица	–	клиентски	одит”	и	коментар	от	страна	на	
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Белчо	Христов	–	единственото	лице,	отговорно	по	всички	футнес	и	уелнес	услуги	
на	компанията.		
	
7.	 Запазването	 на	 всички	 постигнати	междинни	 резултати,	 след	 приключването	
на	 периода	 по	 т.4)	 на	 всички	 указания,	 зависи	 изцяло	 от	 клиента.	Желателно	 е	
изготвянето	на	чисто	нов,	т.нар.	финален	консулт.	Това	може	да	е	професионална	
и	 подлежаща	 на	 конкретни	 изчисления	 и	 калории	 и	 програми	 за	 трениране	
еднократна	консултация	(също	официално	поместена	в	представителния	онлайн	
каталог	на	компанията)	или	изготвяне	на	чисто	нова,	отново	времева	рамкирана	
услуга	с	интегриране	на	вече	на	по-широк	спектър	храни	(ако	казусът	го	изисква),	
които	наложително	 са	 били	изключвани	 в	 първоначалните	 планове	и	 стратегии		
заради	конкретна	цел	или	проблемно	(уелнес)	състояние	на	клиента.		Финалният	
консулт	 по	 отношение	 на	 фитнес	 програмите	 също	 е	 желателен.	 Или	 казано	
иначе	–	всички	програми	и	одитите	към	тях	приклчват	до	момента	на	изтичане	на	
заплатения	абонамент	и	се	подновяват	чрез	закупуване	или	на	финален	консулт	
или	просто	се	продължава	работата	по	нови	план	програми.		
	
8.	 Рекламации,	по	 смисъла	на	 търговските	взаимоотношения	се	удовлетворяват	
единствено	 и	 само	 в	 случаите	 на	 непредаден	 от	 страна	 на	 Белчо	 Христов	
разработен	индивидуално	материал	–	план	програма	 (хранителен	и/или	фитнес	
режим).	 Възстановяване	 на	 сума	 пари	 в	 полза	 на	 клиента	 се	 осъществява	 при	
предоставяне	от	страна	на	същия	пълен	комплект	необходими	документи:	касов	
бон	 за	 услугата,	 подписаната	 декларация	 оригинал	 и	 други	 материали,	
предоставени	 в	 полза	 на	 услугата	 –	 това	 могат	 да	 са	 рекламни	 материали	 на	
компанията	 и	 аксесоари	 на	 компанията.	 Респективно	 –	 рекламации	 по	
отношение	на	сума	пари	по	конкретната	услуга,	не	се	приемат	и	пари	по	услугата	
не	 се	 възстановяват	 при	 абсолютно	 никакви	 други	 обстятелства,	 като	
последното/ите	се	счита	момента	на	предоставяне	на	материалите	на	личната	е-
поща	 (e-mail)	 на	 клиента.	 С	 този	 акт,	 клиента	 приема	 на	 100%,	 че	 услугата	 е	
изпълнена.	Това	важи	както	за	онлайн	заплащания,	така	и	физически,	на	място	в	
представителния	магазин	на	компанията.		
	
9.	 Белчо	 Христов	 и	 юридическите	 му	 по	 смисъла	 на	 закона	 компании	 ”Фитнес	
Консулт	 ЕООД	 и	 “Дайът	 Консулт”	 ЕООД	 са	 оторизирани	 и	 с	 регламентиран	
предмет	 на	 дейност	 “Услуги	 и	 консултации”.	 Персонално,	 Белчо	 Христов	 е	
дипломиран	биолог,	бивш	научен	сътрудник	към	БАН	и		сертифициран	диетолог	
и	фитнес	треньор	по	2	международни	организации.	Белчо	Христов	е	собственик	
на	свой	собствен	бранд	(марка)	със	свое	лого,	слогън	(мото)	и	всички	споделени	
виждания	 във	 всяка	 една	 услуга,	 включително	 и	 графики,	 табла	 и	 т.н.	 са	 под	
протекцията	на	авторските	права.		
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10.		На	официалната	онлайн	медия	www.belchohristov.com		са	дефинирани	всички	
основни	 принципи	 на	 фукциониране	 на	 човешкото	 тяло	 и	 как	 то	 работи	
(обобщено,	 не	 индивидуално)	 при	 използването	 на	 спортни	 и	 уелнес	 добавки,	
приложение	на	диети	и	фитнес	програми	в	ежедневието	на	всеки	човек.	С	това,	
клиентът	приема	методите	и	знанията	на	своя	консултант.		
	
11.	 Белчо	 Христов	 не	 носи	 отговорност	 за	 ефективността	 на	 изработената	
програма,	ако	същата	бъде	променена,	неспазвана	или	изменена	от	трети	лица.	
		
12.	 След	 приключване	 на	 всеки	 абонамент	 по	 фитнес	 и	 уелнес	 програмите,	
отношенията	между	 страните	Клиент	 и	Белчо	Христов	 се	 считат	 за	приключени	
по	право.	Във	всяка	една	индивидуална	услуга,	коректно	са	описани	въпросните	
времеви	периоди	и	давност	на	услугата.		
	
13.	Клиентът	е	информиран	и	се	съгласява,	че	всички	продукти	–	добавки	и	храни,		
които	предлата	компанията	НЕ	ЛЕКУВАТ,	а	подобряват	статуса	на	всеки,	който	ги	
ползва.	 Всеки	 продукт	 (добавка,	 билкова	 формула,	 храна	 и	 т.н.)	 съдържа	 в	
официалния	онлайн	каталог	(магазин)	авторско	изписано	ревю	с	описани	ползи	и	
евентуално	доказани	странични	ефекти.	Белчо	Христов	не	носи	отговорност		при		
здравословни	 претенции	от	 страна	 на	 клиента,	 които	 следва	да	 се	 насочат	 към	
производителя	 на	 хранителните	 добавки,	 особено	 ако	 те	 са	 закупени	 от	
фирмения	 магазин	 на	 компанията	 му.	 Всички	 видове	 продукти	 и	 храни	 са	
селектирани	като	най-добри	и	работещи	в	полза	на	клиентите	и	техните	цели.		
	
14.	Страните	са	информирани	и	се	съгласяват,	че	основната	мисия	и	дейност	на	
компаниите	 на	 Белчо	 Христов	 са	 здраве,	 тонус	 и	 по-добър	 лайстайл,	 чрез	
изготвяне	 на	 индивидуални	 програми	 на	 хранене	 и/или	 тренировки,	 плюс	
употреба	на	легални	и	здравословни	хранителни	добавки.		
	
15.	Хранителните	планове	(диети)	включват	конкретни	храни,	техните	грамажи	
и	 часове,	 в	 които	 да	 бъдат	 консумирани,	 съгласно	 поставената	 цел	 и	
физиологията	на	човешкото	тяло.	Цялата	база	данни	е	изложена	в	табличен	вид.	
Хранителните	планове	са	изготвени	на	база	предисторията	на	хранене	на	всеки	
клиент,	персонално	и	затова	времвия	период	определя	стартовата	концепция	на	
хранене.	 Затова	 всички	 изготвени	 вече	 диети	 са	 строго	 индивидуални!	 Не	 е	
позволено	хранителните	режими	да	се	спазват	от	други	лица!		
	
16.	 Фитнес	 програмите	 са	 визуализирани	 и	 изготвени	 чрез	 авторски	 фитнес	
картинки,	лично	създадени	в	полза	и	в	услуга	на	клиента,	както	и	с	допълнително	
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описани	 специфики	 и	 техники	 за	 изпълнение,	 определящ	 фактор	 за	 което	 е	
индивидуалния	 соматотип	 на	 клиента.	 Фитнес	 картинките	 показват	 всяко	 едно	
фитнес	 движение,	 наименованието	 му	 и	 правилната	 техника	 на	 движение	 от	
точка	 А	 до	 точка	 Б,	 като	 успоредно	 с	 това	 се	 гарантира	 максимално	 най-
правилния	метод	за	тренировка	в	полза	на	клиента	–	техника	на	дишане,	хват	на	
тежестта	и	т.н.	
	
17.	 Фитнес	 стратегията	 и	 хранителната	 програма	 (за	 фитнес	 и	 уелнес	 цели)	 се	
изготвят	според	индивидуалните	възможности	на	фитнес	клиента,	неговите	цели	
и	 физиологични	 особености	 –	 степен	 на	 тренираност,	 възраст,	 здравословно	
състояние	и	други.	
		
18.	 Клиента	 декларира,	 че	 е	 запознат	 с	 изложените	 по-горе	 аргументи	 и	 е	
Съгласен/а/	с	тях,	поради	което	със	заявяването	на	режима	и	заплащането	му	се	
презюмира	неговото	подписване	на	настоящата	декларация.		
	
	
*	Място	за	прикачване	на	касов	бон	и/или	фактура	(по	датата	и	часът	на	касовата	бележка	и/или	фактура,	
се	определя	конкретната	дата	на	сключване	на	това	споразумение	–	декларация!)	
	
	
	
	
(малко	и	фамилно	име	на	клиента)	
	
	
.......................................................................................................................................................	
	
	
Клиент	(физическо	лице)	подпис:	.................................................................................	
	
	
(малко	и	фамилно	име	на	консултанта)	
	
	
.......................................................................................................................................................	
	
	
Консултант	(юридическо	лице)	подпис	и	печат:	.......................................................	
	
	
	
Настоящата	декларация	съдържа	4	оригинални	страници	и	се	подписва	в	2	екземпляра.	Едно	копие	за	клиента,	друго	за	консултанта.	


