
 

 
                                                                                     . 

1 

ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ 
 

 
Днес, .............................. 2023 г. в София, между ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА 
МЕЧО ПУХ ООД, ЕИК 201708562, със седалище и адрес на управление в 
София, ул. Стара планина 16 и адрес за кореспонденция София, ул. Лидице 14, 
представлявано от Филип Ангелов - управител, наричано по-долу 
ИЗПЪЛНИТЕЛ от една страна и от друга страна: 
 
.......................................................................................................................................... 
/име, презиме и фамилия на родител (майка)/настойник 
 
ЕГН ......................................., ЛК № ....................................., тел. .............................., 
 
постоянен адрес: ............................................................................................................ 
 
и / или 
 
.......................................................................................................................................... 
/име, презиме и фамилия на родител (баща)/настойник 
 
ЕГН ......................................., ЛК № ....................................., тел. .............................., 
 
постоянен адрес: ............................................................................................................ 
 
в качеството им на законни представители на детето, наричани по-долу за 
краткост РОДИТЕЛИТЕ се сключи настоящият договор. 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. РОДИТЕЛИТЕ възлагат, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на 
месечна такса да организира и провежда обучението, възпитанието и опазването 
на живота и здравето на детето: 
 
.......................................................................................................................................... 
/име, презиме и фамилия на детето/ 
 
.............................................  ........................................................................................... 
/ЕГН/    /постоянен адрес на детето/ 
 
съгласно държавните образователни изисквания и разпоредбите на МЗ, МВР и 
международната харта за защита на правата на детето. 
 
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл. 2. Настоящият договор се сключва за периода от ………………………….. г. 
до 31 август 2024 г. 
 
ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 3. Договорът може да бъде прекратен при следните случаи: 

(1) по взаимно съгласие; 
(2) при закриване на детската градина; 
(3) по причини, свързани със здравословното състояние на ДЕТЕТО; 
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(4) предсрочно от двете страни с едномесечно писмено предизвестие като ако 
предизвестието е подадено или тече в период, в който детската градина не 
работи поради обявена карантина, извънредно положение или други 
обстоятелства, налагащи затварянето на детската градина по независещи 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини, то предизвестието спира да тече до отмяната 
на съответните обстоятелства, наложили затварянето на детската градина 
като срокът на предизвестието се удължава с периода, в който градината 
не е работила. 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне на РОДИТЕЛИТЕ остатъка от 
внесената такса за обучение при прекратяване на договора: 

(1) по взаимно съгласие; 
(2) при закриване на детската градина; 
(3) по причини, свързани със здравословното състояние на ДЕТЕТО. 

 
ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури: 

(1) Целодневна/полудневна организация на отглеждане, възпитание и 
обучение на ДЕТЕТО, съобразно държавните образователни изисквания и 
съгласно съответните нормативни документи на Р България. 

(2) Предоставяне на определен обем от знания и умения по избрания чужд 
език, придобивани с помощта на учебни системи, учебни тетрадки и 
помагала. 

(3) Материална база, притежаваща необходимите социално-битови, 
санитарно-хигиенни и противопожарни условия, съответстваща на 
определените норми на МЗ и МВР. 

(4) Условия и грижи за опазване на живота, психическото, физическото и 
емоционалното здраве на ДЕТЕТО и съблюдаване правата на ДЕТЕТО. 

(5) Храна, съобразена с детския рецептурник. Дневното меню се  състои от 
закуска, междинна плодова закуска, обяд и следобедна закуска. 

(6) Медицинско обслужване и профилактика, съгласно изискванията на 
Регионалната здравна инспекция и МЗ. 

(7) Тренировки по различни видове спорт (срещу допълнително заплащане). 
(8) Музикални занимания, танци, театрално ателие и арт ателиета. 
(9) Правоспособни и високо квалифицирани преподаватели и специалисти. 
(10) Регулярна обратна връзка към родителите относно здравето, 

поведението, знанията, когнитивното и емоционалното развитие на детето. 
(11) Консултации с логопед, детски психолог и семеен терапевт при заявка от 

страна на родителите срещу допълнително заплащане. 
(12) Мероприятия извън базата на детската градина във връзка с учебно-

възпитателната дейност на децата като кино, театър, музеи, спортни 
празници, излети, спортни занимания, ски училище, зелено училище и 
други, които се заплащат допълнително от родителите. 

 
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ 
Чл. 6. РОДИТЕЛИТЕ се задължават: 

(1) Да се запознаят и да спазват правилника за вътрешния ред и организацията 
на учебно-възпитателната дейност в детската градина. 

(2) Да предоставят необходимата информация и данни, включително и лични 
данни, адресни, както и такива, касаещи физическото и психическото 
здраве на ДЕТЕТО, които се обработват и съхраняват в съотвествие с 
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изискванията на ЗЗЛД. При промяна на горните ангажимент на 
РОДИТЕЛИТЕ е своевременно да уведомят ръководството. 

(3) Да заплащат дължимите суми по настоящия договор и/или последващи 
анекси към него при условията и в сроковете, посочени в тях. 

(4) Да се отзовават на поканите за среща от педагозите и ръководството на 
детското заведение. 

(5) Да предоставят своевременно всички необходими медицински и други 
документи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с постъпването и престоя на 
ДЕТЕТО в детската градина като носят отговорност за достоверността на 
предоставените документи. 

(6) Да не водят ДЕТЕТО в детската градина, в случай, че то е заразно болно 
или е в контакт със заразно болен и има опасност от заразяване на други 
деца. При заболяване на детето РОДИТЕЛИТЕ се задължават незабавно да 
уведомят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно характера на заболяването с цел 
предприемане на превантивни мерки за останалите деца. При 
възобновяване на посещенията на ДЕТЕТО в детското заведение след 
боледуване, РОДИТЕЛИТЕ следва да представят бележка от личния лекар, 
удостоверяваща, че ДЕТЕТО е клинично здраво. 

(7) В случай, че в хода на дневния режим се установи, че ДЕТЕТО е болно или 
прояви симптоми на заболяване, с което по преценка на медицинския 
персонал на детската градина се създава опасност за останалите деца, 
РОДИТЕЛИТЕ следва да осигурят незабавно прибиране на ДЕТЕТО от 
детската градина. 

(8) В двора и сградата на детската градина могат да влизат само родители и 
близки при предварително уведомяване на ръководството. Детето може да 
бъде взимано само от изрично посочените от РОДИТЕЛИТЕ лица в 
писмена декларация. 

 
VІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 7. Месечната такса за целодневно посещение включва обучение съгласно 
месечната/седмичната програма и храна съгласно месечно/седмичното меню 
(сутрешна закуска, междинна плодова закуска, обяд и следобедна закуска). 
Чл. 8. Месечната такса за едно дете е в размер на: 

 1000 (хиляда) лв. за целодневен престой; 
 900 (деветстотин) лв. за полудневен престой. 

Чл. 9. Таксата се заплаща до 1-во число на текущия месец като при 
постъпването на ДЕТЕТО по време на учебната година таксата за текущия 
месец се изчислява пропорционално. 
Чл. 10. РОДИТЕЛИТЕ дължат еднократна такса за записване в размер на една 
месечна такса за обучение, която се внася при подписването на договора и се 
връща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изтичане на договора или при прекратяването му 
предсрочно от двете страни с едномесечно писмено предизвестие, което не 
може да бъде подадено преди началната дата, посочена в чл. 2 на договора. 
Чл. 11. За месеците юли и август присъствените и неприсъствените дни на 
ДЕТЕТО се заявяват писмено от РОДИТЕЛИТЕ до 1 юни на текущата година 
като за до 10 (десет) работни дни месечно от неприсъствените дни таксата се 
приспада изцяло, ако са били заявени в посочения период, а присъствените дни 
се заплащат до 1-во число на съответния месец като се изчисляват 
пропорционално на учебните дни в календарния месец. 
Чл. 12. Учебните и неучебните дни се определят от МС на Република България. 
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VIІ. ОТСЪСТВИЯ НА ДЕТЕТО 
Чл. 13. При отсъствие на ДЕТЕТО за период до един месец не се приспада сума 
от таксата за обучение. 
Чл. 14. При отсъствие на ДЕТЕТО за повече от един месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
приспада 50 (петдесет) % от дължимата такса за последователните 
неприсъствени дни след първите пет дни на отсъствие, ако РОДИТЕЛИТЕ 
преди периода на отсътвие са заявили писмено отсъствието. 
Чл. 15. Размерът на дневната такса, която се приспада при отсъствие на 
ДЕТЕТО се изчислява пропорционално на учебните дни в календарния месец. 
Чл. 16. Приспадането се извършва от дължимата сума за месеца, следващ 
периода на отсъствието. 
Чл. 17. Приспадане за отсъствия на ДЕТЕТО по чл. 11 и чл. 14 не се извършва 
след писмено предизвестие за прекратяване на договора. 
 
VІІІ. НЕУСТОЙКИ 
Чл. 18. При забавяне на плащането на месечната такса за обучение от страна на 
РОДИТЕЛИТЕ с повече от 15 календарни дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 
прекрати едностранно договора без предизвестие. 
Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка при невъзможност да изпълни 
изцяло или частично задълженията си по чл. 5 от настоящия договор. 
ІХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 20. РОДИТЕЛИТЕ дават съгласието си предоставените от тях лични данни 
за себе си, членове на семейството и ДЕТЕТО да бъдат администрирани и 
обработвани от изпълнителя и да бъдат използвани във връзка с изпълнението 
на настоящия договор. 
Чл. 21. Всички спорове между страните ще се решават чрез преговори при 
взаимно зачитане на интересите на страните. 
Чл. 22. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство. 
Чл. 23. Настоящият договор се подписа в два екземпляра (един за 
РОДИТЕЛИТЕ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) и влиза в сила от деня на 
подписването му. 
 
 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:    РОДИТЕЛИ: 
 
 
 
..................................................  ...................................................... 

    (подпис, име и фамилия) 
 
 
      и / или 
 
      ...................................................... 
      (подпис, име и фамилия) 


