ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ
Днес, ................................, в гр. Варна се сключи настоящият договор между:
...................................................................................................................................................................................,
л. к. №................................................., изд. на……………........................ от.........................................................,
ЕГН ...................................., с постоянен адрес ......................................................................................................
............................................................в качеството си на .............................................. (родител, настойник) на
............................................................................................................................................(трите имена на детето),
ЕГН ......................................................................., наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
Частна детска градина „ЦВЕТНИ ПЕСЪЧИНКИ” ЕООД, ЕИК 148056369, със седалище и адрес на
управление: град Варна, ул.”Странджа” №43, представлявана от Таня Иванова Иванова, открита със
Заповед № РД 14-4/10.01.2010 год. на Министъра на образованието и науката, и притежаваща
Удостоверение №18 от 17.03.2017г. за вписване в Регистъра на институциите в системата на
предучилищното и училищно образование на основание заповед № РД 14-25/14.03.2017г., наричана
накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ .
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане да осъществява
обучението на ...........................................................................................................................................................
/трите имена на детето /
роден/а на ..................................................................в............................................................................................,
с постоянен адрес:...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
по програмата за възпитателно-образователна работа на детската градина, одобрена от МОН.
(2) Обучението се провежда по учебна програма за предучилищно възпитание и подготовка в
съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка
на адрес: гр.Варна, ул.‘‘Страхил войвода‘‘15
(3) Учебната година започва на 01.09. и приключва на 30.06.
Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово такса за обучение за учебната
година в размер на: ..................................................................................................................................................
платима както следва:...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(2) При подписване на Договор за обучение се заплаща депозит в размер на 100 / сто / лева, който
се приспада от първата месечна такса. В случай на неизпълнение на Договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
депозитът е невъзвръщаем.
(3) За месеците юли и август, таксите се заплащат авансово според присъствените дни на детето,
след предварително заявяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличието на сформирана група.
Неизползвани дни могат да се използват само в рамките на календарния месец.
(4) Всички педагогически и непедагогически услуги извън учебната програма, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
заплаща допълнително. Допълнително се заплащат: храна, транспорт , посещения на различни
мероприятия, провеждани в и извън детската градина / театър, музеи и др./.
(5) Допълнително се заплащат: занимания по айкидо, йога, спорт за деца, занимания по
гимнастика и балет, танци, спортни и музикални модули, логопед, занимания в съботните и в неделните
дни, ако детето е включено в тях, индивидуална адаптация или индивидуални занимания при заявено
желание от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) В началото на учебната година ръководството на детската градина обявява ваканциите и
неработните за детската градина дни, на основание обявения от МОН график.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 3. (1) Договорът се сключва за времето от ............................................до...................................................
(2) Договорът се счита за валиден след заплащане на таксата за обучение, уговорена в чл.2, ал.1.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда възпитателно-образователния процес в съответствие с държавните
образователни стандарти.
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява стриктно програмата за възпитателно - образователна работа.
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда обучението в материална база, отговаряща на санитарно –
хигиенните изисквания.
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ създава ежедневно нужната организация за опазване живота и здравето на
децата.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимите учебно-технчески средства за провеждане на
възпитателно - образователния процес.
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва разпоредбите на ЗПУО и Наредба № 5 от 03.06.2016г.за
Предучилищното образование..
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запознава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Правилник за вътрешния ред (неразделна част
от този този договор) в детската градина и други вътрешни правила.
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира допълнителни мероприятия за детето, така че максимално да
развива неговата личност, таланти и дарование, умствени и физически способности.
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи посочените в чл.2 такси, съгласно уговорените за това
срокове и условия.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава своевременно информация при отсъствие на детето.
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да не допуска посещение на детето в Детската градина при
простудни и грипни състояния, обрив, повръщане, разстройство и температура, както и при всякакви
други състояния създаващи опасност за здравето на околните.
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да осигури храна за детето от детска кухня при писмено заявление от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва Правилника за вътрешния ред на Детската градина и
други вътрешни правила. С подписването на настоящия Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е
запознат с Правилника за вътрешния ред в Детската градина и го приема.
Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за настъпили
промени в здравния и социалния статус на детето.
Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащанията по настоящия договор в размерите и
сроковете, посочени в чл.2 от договора.
Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава сведения за резултатите от обучението и възпитанието на
детето.
Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява редовно посещение на Детската градина от страна на
детето.
Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да води детето в Детската градина само в добро здравословно
състояние.
Чл.22. При отсъствие по болест на детето, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми Детската градина в
деня на настъпване на събитието. При всяко отсъствие на детето да предоставя необходимите документи,
издадени от компетентните лица, удостоверяващи причината за това, в срок най-късно в деня следващ
издаването на документа.
Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да води и взема детето в рамките на работното време на Детската
градина: от понеделник до петък, от 8.00 до 18.00 часа.
Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право с думи или действия да уронва престижа на Детската градина.
V. ТАКСИ
Чл.25.
-

(1) Учебната такса включва:
осъществяване на възпитателно-образователен процес според ДОС
основните образователни направления за съответната възрастова група, възпитание и грижи
допълнителни занимания включени в учебната програма
обезопасени материална база и площадка за игри
видеонаблюдение и СОТ в общите части на сградата
контролиран достъп
мултимедийна система
наем, режийни, дидактични материали, консумативи

-

обновление на базата при необходимост
диагностика от логопед в началото на учебната година
застраховка за всяко дете
(2) Суми от таксите за детската градина не се приспадат или възстановяват при отсъствия на
детето, независимо от причините за това.

Чл.26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща такса за консумативи и материали в размер на:.............................
.....................................................................................................................................................................................
Чл.27. Такса храна:
Включва четири хранения на ден: сутрешна, междинна, слдобедна закуски и обяд.
(1) Заявява се писмено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Заплаща се според броя работни дни в месеца.
(3) При отсъствие на детето се възстановяват суми от такса храна за времето на отсъствие, с
изключение на първия ден от отсъствието, освен ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е уведомен поне два дни
по-рано.
(4) На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се дава възможност да извършва плащанията по банков път в

Банка Райфайзенбанк по сметката на ЧДГ ‘‘Цветни песъчинки‘‘ЕООД
IBAN: BG18RZBB91551064601617
BIC :RZBBBGSF,
като се упомене името на детето, основанието за плащане и периода , за който се заплаща.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.28. Договорът се прекратява с изтичане на срока.
Чл.29. Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие.
(1) В периода на предизвестие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такси за детската
градина според уговореното в настоящия договор.
(2) В периода на предизвестие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговорените в този
договор услуги.
Чл.30. Договорът може да бъде прекратен с писмено предизвестие при продължително отсъствие на детето
повече от един месец, поради здравословни причини, което се удостоверява с медицински документи ,
които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно.
Чл.31. Договорът се прекратява при закриване на детската градина.
Чл.32. Договорът се прекратява при неспазване на чл.18 от договора.
Чл.33. При прекратяване на договора по чл. 29 и чл. 30 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ остатъка от внесената такса за обучение, за остатъка от срока на договора след датата на
прекратяване, в едномесечен срок от датата на прекратяване.
Чл.34. Договорът може да бъде прекратен едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
получава оставащата сума от внесената такса за обучение.
Чл. 35. В случай на прекратяване на Договора едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на една месечна такса, посочена в чл.2.,ал.1.
Чл. 36. В случай на неспазване на едномесечното писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на една месечна такса, посочена в чл.2, ал.1.
VIІ.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.37. В случай на забавяне на плащането на дължимите такси, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи лихва в размер
на 1 % (едно на сто) за всеки ден на закъснението върху просрочената сума, но не повече от размера на
една месечна такса. Лихвата се начислява автоматично и е дължима без покана.
Чл.38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да извършва промени в таксите по време на учебната година,
индексирани с процента на инфлация, публикуван в официалния бюлетин на НСИ, за което
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ бива информиран своевременно, като таксите се актуализират от месеца следващ този
на промяна в инфлацията.
Чл.39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи неустойки за прекратяване на учебния процес
в следствие на форсмажорни обстоятелства: природни бедствия, аварии, срив на банковата система, фалит
на банката, през която се извършват плащанията на Детската градина, и други.
Чл.40. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението и промяна на условията по този
договор, се правят в писмена форма.

НЕРАЗДЕЛНА част от настоящия договор е ПРИЛОЖЕНИЕ 1- Ценоразпис на услугите.

За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

________________________________

град Варна,

________________________________

ул.”Страхил войвода” №15

Страните се задължават при промяна на посочените в настоящия договор адреси, в тридневен срок
да уведомят писмено другата страна. В случай, че страната не уведоми другата страна за промяна на
адреса, кореспонденцията, изпратена на посочения в предходния член, се счита за валидно получена,
независимо от това, дали кореспонденцията е приета или не.
За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство
на Република България.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните, като всички двустранно подписани документи, приложения, декларации, преписки и
допълнения, са неразделна част от него.
В случай на различия в текста на двата екземпляра, приоритет на тълкуване е за екземпляра на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...................................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..........................................

(......................................................................)

( ЧДГ Цветни песъчинки ЕООД )

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Ценоразпис на услугите
1. Годишна учебна такса: 5000/ четири хиляди и петстотин / лева за срок на договора 10 месеца .
2. Месечна учебна такса за целодневен престой : 550 / петстотин / лева. Заплаща се авансово до 25-то
число на предходния месец за следващия месец.
3. Месечна учебна такса за полудневен престой: 430 / четиристотин / лева месечно. Заплаща се авансово
до 25-то число на предходния месец за следващия месец.
4. Такса консумативи и материали : 120 / сто и двадесет / лева за десет месеца учебно време. Заплаща се
еднократно при влизане в сила на договора.
5. Такса храна: 6 /шест/ лв. на ден. Включва четирикратно хранене. Заплаща се авансово до 25-то число
на предходния месец за следващия месец.
6. Такса са запазване на място при продължително отсъствие: при подадена молба от страна на родител за
отсъствие от един месец и повече, се заплаща такса 200 / двеста / лева на месец. Тази сума не се връща или
приспада от следващата такса след завръщане на детето, а пази мястото му в Детската градина за периода
на отсъствието и на това място не се приема ново дете.
7. Депозит при записване: 100 / сто / лв. Депозитът се приспада от първата месечна такса. Депозитът е
невъзвръщаем в случай , че детето не започне да посещава детското заведение.
7. Продължителността на учебния ден е от 8.00 часа до 18.00 часа – общо 10 часа. Допълнителен престой
на дете извън работното време на детската градина е възможен след разрешение от Директора и се заплаща
по 7/седем/ лева за всеки започнат час.
8. Отстъпки:
При постъпване на второ дете от едно и също семейство, то ползва 10% отстъпка от учебната такса,
при трето – 20% отстъпка, когато са спазени сроковете на плащане и децата посещават детската градина
едновременно и семейството не се възползва от друга отстъпка или промоционална цена по същото време.

