
АСОЦИАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР МОНТЕСОРИ 

ЧДГ И ЧОУ „МОНТЕСОРИ” 

Д О Г О В О Р 
ЗА ЗАБАВНА ВАКАНЦИЯ 2019 ГОДИНА 

№ ….…….2019 г. 
Днес……………………………..в град София между: 

1………………………………………………………………………………….. живущ/а/ в 

гр.……………………, община……...……………..,ул./ж.к……………………………., 

блок…………., вх………………………, етаж……………., ап……………………, 

тел.……………………...лична карта.№……………………… изд. на …………………………... 

от ………………………ЕГН ……………………………………….. наричан/а/ по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и 

2. Асоциация „Образователен център Монтесори” със седалище и адрес гр.София, район 

„Овча купел”, кв. Горна баня, ул.”Вечерница”№21, представлявана от Росен Томов Христов, 

председател на Управителния съвет на Асоциацията и Частна детска градина „Монтесори”, 

представлявана от Теодора Атанасова Таскова, директор на детската градина, наричани по-

долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящия договор за 

обучение във Филиал Културен дом Красно село; бул. „Цар Борис III”№41 със следното 

съдържание: 

3. Асоциация „Образователен център Монтесори” организира тази форма по силата на 

разрешение, дадено със Заповед № РД 14-154/ 23.08.2012 г. на МОМН на основание на 

чл.11, ал.3 от ЗНП и чл.28, ал.2, т.1, във връзка с чл.20, т.6 от Наредба №7/25.06.2001 

г.,/обнародвана в ДВ, бр.69/2012г./ 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поръчва, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава срещу 

заплащане да организира и проведе за периода …………………………………………………. 

  ЗАБАВНА ВАКАНЦИЯ ВЪВ ФИЛИАЛ КРАСНО СЕЛО  с 

детето…………………………………………………………………………….............................. 

ЕГН:…………………………………………………….., представлявано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.2. Цел на възпитателно-образователния и развлекателен процес е: 

1. Целодневен престой в базата на филиала за времето 8.00 – 8.30 часа до 17.00 часа. При 

необходимост децата могат да останат в базата още един час, срещу допълнително 

заплащане на 10 лева, но взимането да е не по-късно от 18.00 часа. 

2. В периода на посещаемост децата ще участват в занимателни и развлекателни занимания, 

игри, разходки на открито, по предварително изготвена програма за всяка седмица от 

периода на посещение. 

3. Забавната занималня се организира за деца на възраст 5-10 години. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава:  

1.Да сключи договор за желания период на посещаемост. Деца се записват текущо, в случай 

че има свободни места в групите. 

2.Да спазва организацията по време на целия престой. 

3.Да осъществява системно контакт с организаторите, учителите. 

4.Да довежда и посреща своето дете до и от мястото на заниманията.  

5.Да поема разходите по възстановяването на повреди върху имуществото на детското 

заведение, станали по вина на детето; 

6.Да заплати на изпълнителя предвидената в този договор такса в определения срок, както и 

стойността на предоставените допълнителни материали, когато пожелае такива. АОЦ 

Монтесори няма задължението да напомня и подсеща за сроковете на плащане по този 

договор. 

7.Да води детето здраво. 

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се ползва с правата, предоставени му от АОЦ „Монтесори” 

и нормативните актове в системата на предучилищното и училищно възпитание. 



Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1.Да осигури целодневна организация на образователно-развлекателната дейност по програма 

на ЧДГ и ЧОУ „Монтесори” при осигурена материална база и спазване на държавните 

образователни, медицински и санитарно-хигиенни изисквания; 

2.Да предостави плод, обяд и следобедна закуска за желаещите храна. 

3.Да снабди детето с необходимите пособия и материали за провеждащите се занимания. 

4.Да направи застраховка „Злополука” на детето. 

5.Да не допуска превишаване броя на децата в групите над 16 деца. 

6.Да уважава личността на детето и да не допуска действия или прояви, които унижават 

човешкото достойнство и накърняват правата му. 

III. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните цени на 

образователния продукт, в който се включва развлекателно-образователна дейност, игри, 

спорт, изобразително изкуство и др. 

Седмична такса без храна 130 лева; с храна 155 лева. 

Месечна такса без храна 500 лева; с храна 600 лева. 
Чл. 7. Заплащането на таксата по чл.6 се извършва еднократно при сключване на 

договора.Внесените суми не подлежат на възстановяване по причина  - непосетени занимания. 

1.Плащанията се извършват в брой или с банков превод по сметката на Сдружение 

Асоциация „Образователен център Монтесори” в „Токуда Банк”АД, IBAN: 

BG51CREX92601051149902, банков код: CREXBGSF. 

2.Внесените суми не подлежат на връщане, освен когато действието на договора се прекрати 

по взаимно съгласие или поради влошено здравословно състояние на детето. В този случай на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се връща преизчисления остатък от внесената сума. 

IV. ВЪЗНИКВАНЕ, ПРОДЪЛЖАВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ 

НА ДОГОВОРНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Чл. 8. Договорът се счита за сключен и влиза в сила при внесена  цяла такса. 

Чл. 9. Действието на договора се прекратява: 

1.При изтичане на указания срок; 

2.По взаимно съгласие; 

3.При невъзможност на детето да продължи обучението поради здравословни причини; 

4.При неизпълнение от страна на възложителя на финансовите му задължения; 

Чл. 10. Дете, което с поведението си застрашава психическото и физическо здраве на 

другите деца от групата, или нарушава установения ред, се отстранява от обучение като 

договорът се прекратява по вина на Възложителя, без възстановяване на внесената такса. 

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 11. За въпроси, непредвидени в този договор, се прилагат  

съответните разпоредби на ЗЗД, ЗПУО и други нормативни актове в страната. 

 При записване на детето се попълва декларация по образец за конкретния вариант на 

услугата, която е неразделна част от договора. 

Настоящият договор се съставя в два еднообразни екземпляра – по един за двете страни. 

 

ДОГОВАРЯЩИ СТРАНИ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ИЗПЪЛНИТЕЛ:     

   

Родител:……………. Председател на Асоциация  „Образователен 

център Монтесори”: 

           Росен Томов 

      Директор на  

ЧДГ „Монтесори”: 

           Теодора Таскова 
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