
   

 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 

 

З А П О В Е Д 

№ ………………..…………2022 г. 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с § 19, ал. 2  

от Закона за предучилищното и училищното образование и при спазване на изискванията 

на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административно-процесуалния кодекс 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

І. Размер на месечни суми за участие на децата и учениците в дейностите към 

педагогическите форми извън държавните образователни стандарти на Националния 

дворец на децата за учебната 2022/2023 година, както следва: 

 

А. ОБЛАСТ “НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ” 

1. Профил “Природо-математически науки”   от 2.00 до 80.00 лв. 

2. Профил “Приложно-технически науки”   от 2.00 до 40.00 лв. 

3. Профил “Хуманитарни науки”     от 3.00 до 60.00 лв. 

 

Б. ОБЛАСТ “СПОРТ” 

1. Профил “Индивидуални спортове”              от 2.00 до 50.00 лв. 

2. Профил “Спортно-развлекателни игри”             от 2.00 до 10.00 лв. 

 

В. ОБЛАСТ “ИЗКУСТВА” 

1. Профил “Литературно творчество”               от 3.00 до 80.00 лв. 

2. Профил “Музикално творчество”     от 1.00 до 80.00 лв. 

3. Профил “Танцово изкуство”      от 3.00 до 60.00 лв. 

4. Профил “Театрално изкуство”      от 2.00 до 35.00 лв. 

5. Профил “ Изобразително и приложно изкуство”    от 2.00 до 60.00 лв. 

 

 

 



 
 

 
 

Г. ШКОЛА “ЛЮБОЗНАЙКО” 

1. Деца на 3, 4 и 5 г.        70.00 лв. 

 

 II. Условия и ред за заплащане на сумите, както следва: 

1. Конкретният размер на сумите за участие в педагогическите форми, включени 

в направленията, се определя със заповед на директора на НДД в рамките на сумите по 

т. I. 

2. Сумите за участие могат да се определят като еднократни, месечни и 

тримесечни. Тримесечната сума може да се заплаща авансово, като се ползва 20 % 

намаление, както следва: за месеците октомври, ноември и декември – авансово 

заплащане в срок до 31.10.2022 г.; за месеците януари, февруари и март – авансово 

заплащане в срок до 31.01.2023 г.; за месеците април, май и юни – авансово заплащане в 

срок до 30.04.2023 г.  

3. Когато едно дете посещава повече от една педагогическа форма, се заплаща 

пълен размер на сумата за участие в педагогическата форма с най-високия размер, 50% 

от сумата за участие във втората педагогическа форма и 30% от сумата за участие за 

третата и всяка следваща педагогическа форма. В тези случаи, като трета се определя 

педагогическата форма с най-ниския определен размер на сумата за участие. 

4. Когато две или повече деца от едно семейство посещават формите на НДД, 

сумите се заплащат както следва:  

4.1. За първо дете – 100% от размера на най-високата сума; 50% от втората 

следваща по размер сума; 30% за всяка следваща. 

4.2. За второ дете – 50% от размера на най-високата сума; 30% за всяка следваща. 

4.3. За трето и всяко следващо дете – 30% от сумите. 

5. За деца на самотни  или  безработни родители се заплаща 50% от най-високата 

сума и 30% от всяка следваща след представяне на молба и съответни доказателства. 

6. За деца на служители на НДД се заплаща 10 % от определената сума след 

представяне на заявление. 

7. Учениците-абитуриенти през учебната 2022/2023 г., които са посещавали 

дадена педагогическа форма повече от 5 (пет) години, заплащат 10 % от определената 

сума. 

8. Възпитаниците от центровете за настаняване от семеен тип и домовете за деца 

към съответните общини не заплащат суми срещу представяне на съответни 

доказателства. 

 



 
 

 
 

9. При заплащане в срок се ползва една от определените в т. 2, 3, 4 и 5 отстъпки – 

най-благоприятната. 

10. Определените в т. 2, 3, 4 и 5 отстъпки не се отнасят за педагогическите форми 

с ръководители на граждански договор. 
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ПРОФ. САШО ПЕНОВ

Министър на образованието и науката

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


