I. ВЪВЕДЕНИЕ
Родителите/настойника/ декларират, че са запознати с условията на
обучение, като декларират, че им е предоставен и са запознати с действащия и
актуален Правилника за устройството и дейността на детската градина за
съответната учебна година.

ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ
Днес ................................ в гр. София, се сключи настоящият договор за
обучение между Частна детска градина „Дружба“ – София ЕООД, представляван
от Симо Асенов Хаджиев – управител, ЕИК 205996753, адрес и седалище на
управление: гр. София, жк. Обеля 2, ул. 106 №3, наричана за краткост ЧДГ
„Дружба“ и:

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
С
настоящия
договор
ЧДГ„Дружба“
се
задължава
да
обучава......................................................................................., както и да полага
всички необходими грижи за здравето, нормалното физическо и психическо
състояние на детето за времето от 08:00 до 19:00ч.

Данни на родители/настйник:
Баща/Настойник: ..............................................................................................
/ име, презиме, фамилия/

III. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧАСТНА ДЕТСКА
ГРАДИНА „ДРУЖБА“ – СОФИЯ ЕООД
1.
Да осигурява обучение и грижа за детето чрез всички редовно
провеждащи се учебни дейности:
1.1 Български език: 20 минути дневно, три пъти седмично.
1.2 Чужд език – английски: 20 минути дневно, десет пъти седмично.
1.3 Музика – пеене: 20 минути дневно, два пъти седмично.
1.4 Изобразително изкуство: 25 минути дневно, два пъти седмично.
1.5 Приложни изкуства: 25 минути дневно, два пъти седмично.
1.6 Физическо възпитание и спорт или игри на открито: мин. 30
минути, ежедневно.
1.7 Етнография и етикет, пластика и техника на говора: 10-15 минути,
ежедневно.
1.8 Природна среда и социална среда: 20 минути дневно, два пъти
седмично.

ЕГН .............................................................
настоящ адрес: .....................................................................................................
тел................................................. e-mail:...........................................................
Майка/Настойник:.............................................................................................
/ име, презиме, фамилия/

ЕГН .............................................................
настоящ адрес: .....................................................................................................
тел................................................ e-mail:............................................................
В случай на найстойничество, документ удостоверяващ настойничеството

2.

Да осигурява следните битови условия:
2.1 Пълен целодневен пансион.
2.2 Ежедневни медицински грижи.
2.3 Индивидуални занимания с логопед – услугата се заплаща
допълнително, по желание на родителя.
2.4 Други спортни и атракционни занимания - услугата се заплаща
допълнително, по желание на родителя.

3.

Да осигурява материална база:
3.1 Охрана и застраховка.
3.2 Оборудвани кабинети.
3.3 Индивидуални спални помещения със самостоятелни легла за
следобеден сън на всяко дете.

...................................................
наричан/и за краткост „Родител/и” или „Възложител” се сключи настоящият
договор за следното:
1. „Родителят” възлага, а ЧДГ „Дружба“ приема да извършва обучение на
детето
Имена: …………………………………………………………………............................
ЕГН: ...................................................................................................................................
Постоянен адрес: ………………………………………………………..........................
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V. ТАКСИ
4.

Да осигурява хранителен режим:
4.1 Първа сутрешна закуска.
4.2 Плодова закуска.
4.3 Обяд.
4.4 Следобедна закуска.

1.Такса „Обучение”:
1.1 Месечната такса “Обучение” е 800 /осемстотин / лева.
1.2 Периодът на обучение е септември 2021 – юни 2022 г.
Банка ОББ
IBAN: BG 89 UBBS 80021093884340
BIC: UBBSBGSF
2.Начин на плащане на такса „Обучение”:
2.1 Плащането се извършва от първо до пето число на всеки месец.
2.2 При не спазване на срока, се начислява санкция за закъснение в
размер на 4 лева за всеки просрочен работен ден.
2.3 При постъпване на детето в детската градина, родителят заплаща
100% от договорената първа месечна такса.
2.4 При непосещение на детето в детската градина, се дължи 150 лв.
2.5 В случаите, когато детето е посещавало детската градина до 5 дена
се дължи 200 лв.

* Храната се приготвя от пресни продукти ежедневно.
* Менюто се изготвя от детски рецептурник от медицинска сестра.
IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, ВЕЩИ И КОНСУМАТИВИ, КОИТО
РОДИТЕЛЯТ ОСИГУРЯВА ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА
„ДРУЖБА“ – СОФИЯ ЕООД:
1. Необходими документи:
1. Молба-заявление за записване;
2. Договор за обучение;
3. Анкетна карта;
4. Декларация за придружител;
5. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
6. Здравна карта;
7. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационен
статус на детето;

VI. ОТСТЪПКИ
1.

§ Допълнително документи, които трябва да се предоставят при
постъпване на детето в детската градина са:
1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни
бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди
постъпването на детето в детската градина;
2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди
постъпването на детето в детската градина;
3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно
болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в
детската градина;
2. Вещи:
2.1 Пижама за следобеден сън.
2.2 Комплект дрехи за преобличане.
2.3 Вътрешни обувки или пантофи.

Отстъпки от таксите се правят при следните условия:
1.1 При заплащане на цялата сума за годината – 5% отстъпка от такса
за обучение.
1.2 За второ дете от семейството – 10% отстъпка, за трето и всяко
следващо дете – 20%

VІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
1. Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:
1.1 При изтичане срока на договора
1.2 По взаимно съгласие между страните, като в допълнение към
настоящия договор се уговарят последиците от прекратяването.
1.3 Едностранно от родителя с едномесечно писмено предизвестие.
1.4 Едностранно от ЧДГ„Дружба“ с едномесечно писмено
предизвестие.
1.5 При заличаване или отписване на детската градина от регистъра на
институциите;
1.6 По причини, свързани със здравословното състояние на детето;
VІII. Уреждане на паричните задължения при прекратяване на договора:
- прекратяване на договора при заличаване или отписване на
детската градина от регистъра на институциите, таксата е дължима
и се заплаща до месеца (включително), в който са посещавали
децата детската градина. Ако таксата е заплатена предварително за
цялата учебна година, то остатъка се връща. В случай, че таксата не

3. Консумативи:
3.1 Детето може да носи свои играчки и вещи.
3.2 Памперси (ако детето се нуждае).
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-

-

-

е платена до месеца (включително), в който е посещавало детето
детската градина, то следва да се доплати.
При едностранно прекратяване на договора от страна на родителите
с едномесечно писмено предизвестие, таксата е дължима до края на
съответния месец на изтичане на предизвестието. Ако е внесена
таксата за цялата учебна година (септември – юни включително), то
се връща 50% от остатъка за дните, които не е посещавало детето
При прекратяване на договора в една от посочените в т.1.1, 1.2, 1.4,
1.6 предходния член хипотези, таксата е дължима и се заплаща до
месеца (включително), в който са посещавали децата детската
градина. Ако таксата е заплатена предварително за цялата учебна
година, то остатъка се връща. В случай, че таксата не е платена до
месеца (включително), в който е посещавало детето детската
градина, то следва да се доплати..
При незапочване на детето в детската градина, първата месечна
такса за регистрация не се връща.

За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и
други нормативни актове, уреждащи тази материя.
Настоящият договор се подписва в два еднакви екземпляра, по един за
всяка от страните.
…………………
Родител:

……………….
/Симо Хаджиев/
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