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Правила ДОД 

 

1.  По желание на родителите в ДГ се организират ДОД – съгласно правила за осъществяване на 

ДОД в общинската ДГ на територията на СО, Европейското законодателство- Европейска харта за 

местно самоуправление, чл.21 ал.1 т.8т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.76 ал.3 Административно процесуалния кодекс, ЗПУО, Наредба 

5/03.06.2016г. за предучилищното образование, Семеен кодекс. 

2. Преференции съгласно Правилата за ДОД- безплатно обучение имат: 

- дете сирак/ полусирак  

- дете със СОП 

- 2 деца от едно семейство, включени в ДОД, второто заплаща 50% от таксата 

- деца с изявени дарби в областта на определена  ДОД , до 10% от записаните деца 

Всички останали преференции дадени от фирмите ощетяват бюджета и са недопустими на 

територията на 189 ДГ. 

3. Всеки родител собственоръчно заявява и отписва детето си от ДОД с попълване на бланка при 

госпожите в групата. Когато единия от родителите , предприема действия относно детето, има 

задължението да уведоми другия родител, съгласно чл. 123 от Семейния кодекс. 

4. Програмата за ДОД се качва в сайта на ДГ. 

Програмата може да бъде изменяна след предварително уведомление на координатора на ДГ 

при възникване на различни ситуации при двете страни- болест, други дейности на ДГ със срочен 

характер, непредвидени обстоятелства, психично и физическо състояние на децата и други. 

Отлагането се компенсира в друг ден, съгласно графика. 

5. Отговорност за живота и здравето на децата носят специалистите провеждали ДОД. 

6. Плащането на таксите е организирано от самите фирми, предлагащи услугата и е до 5-то число 

на месеца, следващ месец на посещение. ДГ няма отговорност за събиране на суми от родители, 

отказващи да платят заниманията на детето си. 

7. 30% от приходите от ДОД се превеждат в сметките на ДГ до 10-то число на следващ месец. 

8. Всяко тримесечие или при поискване, директорът прави отчет за постъпилите суми пред: 

1) кмета на района 

2) Дирекция „ Образование“ на СО  на хартиен и електронен носител 

9. Събраните суми се изразходват съгласно решение на Комисия, определена от директора с 

протокол. 



10. Информация за ДОД може да се открие на www.100smiles.eu и  при госпожите- всяка сряда от          

13ч. във времето за консултации. 

11. ДОД се провежда както следва: 

- Йога- в open space пространства, организирани в спалните помещения 

- Изкуство-танцово – в open space пространства, организирани в спалните помещения 

- Изкуства-приложни – специализирани и оборудвани кътове на втория етаж на всяко крило 

- Английски език- специализирани и оборудвани кътове на първия етаж на всяко крило 

- Подвижни игри с топка – салон, вътрешен двор с мека настилка 

При подходящи метеорологични условия всички дейности се провеждат на открито. 
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