ДОГОВОР ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Днес, ....................., в гр. Варна се сключи настоящият договор за възпитание и
обучение между:
.............................................................................................., ЕГН ..............................,
/име, презиме и фамилия на един от родителите/

в
качеството
си
на
родител
/
настойник
на
........................................................................................................,ЕГН ........................,
с e-mail ....................................................... за официална кореспондения, наричан
накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
И
Частна Детска Градина „Чебурашка“ представляванa и управлявана от Снежана
Велчева Казакова, в качеството си на управител на „ЧДГ Чебурашка” – ООД
гр.Варна, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ.
Страните се споразумяха за следното:
Чл. 1. (1) Изпълнителят приема да осъществява възпитанието и обучението на
...........................................................................................................................................
/трите имена на детето/

за учебната 2020/2021 година, по програмата за възпитателно-образователна
работа на Частна детска градина „Чебурашка”, гр.Варна, съобразена с ДОС и
одобрена от МОН.
(2) Обучението се провежда по учебен план, с който родителите биват запознати
в началото на учебната година.
Чл. 2. (1) Възложителят заплаща на изпълнителя такса за обучение, чийто
размер, срок и начин на плащане е уговорен в този договор.
(2) Всички педагогически и непедагогически услуги (храна, спорт, учебни
помагала и др.) извън учебната програма, възложителят заплаща допълнително.
Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от 1.09.2020г. до 31.05.2021г.
Чл. 4. Изпълнителят е длъжен:
(1) Да провежда възпитателно-образователния процес в съответствие с
държавните образователни стандарти.
(2) Да провежда обучението в материална база, отговаряща на санитарнохигиенните изисквания.
(3) Да създава ежедневно нужната организация за опазване живота и здравето на
децата.
(4) Да осигури необходимите за провеждане на възпитателно-образователния
процес учебно-технически средства.
(5) Да постави на видимо място в Детската градина за сведение копие от
заповедта на Министъра на образованието и науката, с която се разрешава
откриване на детската градина и продължаване на нейната дейност по силата за
ЗПУО.
(6) Да спазва разпоредбите на ЗПУО.
(7) Kато администратор на лични данни да спазва ЗЗЛД.
Чл. 5. Възложителят е длъжен:
(1)
Да заплаща такса за обучение и възпитание, включително и в електронна
среда при обстоятелства, непозволяващи осъществяване на присъствено
взаимодействие, за подържане на материална база и образователни материали, в

размер на ..................... лв/ месечно. Сроковете за плащане и конкретните суми се
уточняват в Приложение 1, неразделна част от този договор.
(2)
При избор на допълнителни модули за обучение да заплаща тяхната
стойност по начин, избран за заплащане на месечната вноска и в същите
уговорени срокове.
(3)
Да закупува със собствени средства, извън сумата по предходните точки,
помагала и материали, посочени от изпълнителя и необходими за провеждане на
образователния процес в размер на 100 лв за учебна година.
(4)
Да заплаща храна, транспорт, спорт и допълнителни услуги, избрании от
родителя на детето със собствени средства, извън сумата по предходните точки
по цени, уточнени в Приложение 1 към този договор.
(5)
Да внесе еднократна гаранционна вноска от 100 лв при приемане на
детето в детската градина. Тя гарантира мястото на детето до края на
възпитанието и обучението му и се връща при напускането на детската градина.
Гаранционната вноска не гарантира място на детето, ако месечният абонамент не
се заплати в уговорените с този договор срокове.
(6)
Да спазва правилата, установени в детската градина за опазване здравето
на децата. При поискване от персонала, детето преустановява своите посещеия и
се завръща в детското заведение само с медицинска бележка, след осъществен
медицински преглед.
Чл. 6. (1) Настоящият договор може да се променя или прекратява по взаимно
съгласие на страните, изразено в писмен вид, с едномесечно предизвестие.
(2) Договорът се прекратява с изтичане на срока му.
(3) Договорът се прекратява при продължително отсъствие на детето по
здравословни причини.
(4) Договорът се прекратява при заличаване на детската градина.
(5) Договорът се прекратява при неспазване на чл. 5, ал. 1 от договора.
(6) Договорът се прекратява с 10 дена предизвестие, при неспазване на
правилника за вътрешния ред от страна на възложителя след отправяне на
официално, писмено предупреждение.
Чл. 7. (1) При прекратяване на договора по взаимно съгласие изпълнителят се
задължава да възстанови на възложителя остатъка от внесената такса за
обучение и възпитание.
Чл. 8. При прекратяване на договора по реда на чл. 6, ал. 3 изпълнителят дължи
на възложителя пълната сума от остатъка на внесената такса за обучение и
възпитание..
Чл. 9. При заличаване на детската градина изпълнителят се задължава да
възстанови на възложителя остатъка от внесената такса за обучение и
възпитание и гаранционната вноска.
Чл. 10. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и
други нормативни актове, уреждащи тази материя.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра за всяка
от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………

Приложение 1
1. Такса за обучение и възпитание:
o 400 лв/месечно – платими от 1-во до 5-то число за текущия месец,
включително и когато детето отсъства в съответните дни. Таксата се
заплаща ежемесечно през целия договорен период.
o С 5 % отстъпка - 3420 лв – на две вноски, платими както следва:
Първа вноска до 1.09.20г – 1710
Втора вноска до 15.12.20г – 1710 лв.
o Със 7 % отстъпка за целия период – 3348 лв, платими до 1.09.
2. Допълнителни модули за обучение:
o изобразително и приложно изкуство
o театър
o танцово изкуство
o музика и пиано
2.1.Заплащане на допълнителните модули – при избор на:
два модула - 50 лв/месечно
три модула - 70 лв/месечно
четири модула - 90 лв/месечно
Модулите се заплащат в същия срок и начин на плащане, уточнен в т.1 от
това Приложение. Отстъпките, според начина на плащане важат и за
избираемите допълнителни модули.
3. Допълнителни услуги:
3.1. Храна – 6.00 / ден. Включва закуска с напитки, междинна закуска –
плод, обяд (супа, салата, основно и десерт) и следобедна закуска;
3.2. Транспорт - ....... / на курс;
3.3. Спорт – според офертата на съответния спортен клуб;
3.4. Допълнително обучение по английски език – според офертата на
съответния учител;

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

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

