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МОТИВИ И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА  
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ 
ДЕЙНОСТИ, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА 
ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА КРИЧИМ 

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 
77 от Административнопроцесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на жителите 
на община Кричим в регламентирания 30-дневен срок, считано от 05.01.2017 година за 
обсъждане, представяне на становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и 
др. по проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-
неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в 
общинските детски градини на територията на Община Кричим, като такива могат да 
бъдат предоставяни в деловодството на Общински съвет и/или общинска 
администрация – Кричим, или на e-mail: kmet_krichim@abv.bg; obs_krichim@abv.bg 

МОТИВИ:

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 
към проекта на Наредбата прилагаме съответните мотиви, както следва: 

І. Причини, които налагат приемането на Наредба за условията и реда за 
организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като 
допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на 
територията на Община Кричим: 

1. Приемането на Наредбата произтича от разпоредбата на чл. 68, ал. 1 от Закона 
за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила 
от 01.08.2016 г.), съгласно  която в общинските детски градини може да се организират 
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по 
отглеждане на децата по желание на родителите и при условия и по ред, определени с 
наредба на Общинския съвет. 
 2. Досега не е приета наредба, която да регламентира условията и реда за 
организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна 
услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на 
Община Кричим  

ІІ. Цели, които се поставят:  
1. Създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред по 

отношение изпълнението на чл. 68, ал. 1 от ЗПУО и Наредба № 5/03.06.2016г. за 
предучилищното образование.

2. Да се създадат условия за осъществяване на възможността за организиране на 
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по 
отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Кричим. 
 3. Ще се определят ясни, конкретни и еднакви условия и ред за организиране на 
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по 
отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Община Кричим, 
съобразени с нормативните актове от по-висша степен. 
 4. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на 
предучилищното образование на територията на община Кричим. 
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ІІІ. Очаквани резултати: 
1. Осъществена добра практика при организиране на почасови, съботно-неделни и 

сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските 
детски градини на територията на Община Кричим, съобразно действащото 
законодателство. 

 2. Удовлетвореност на родителите на децата от Община Кричим от възможността 
за ползване на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна 
услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на 
Община Кричим. 

3. Създадена добра организация за осъществяване на почасови, съботно-неделни и 
сезонни дейности през неучебното време. 

ІV. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба: 
Прилагането на Наредбата не е свързано с разходване на допълнителни 

финансови средства, както от бюджета на Община Кричим, така и от страна на 
детските градини в качеството им на второстепенни разпоредители с бюджетни 
средства. Контрола по прилагането на подзаконовия нормативени акт на Общински 
съвет при община Кричим, ще се осъществява от определени за целта служители на 
община Кричим, в рамките на техните задължения.  

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз. 
Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този 

проект е в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование, 
в сила от 01.08.2016 г. в частта, касаеща обществените отношения, които се уреждат от 
проекта на общинската наредба. В съответствие е и с Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за 
предучилищното образование в сила от 01.08.2016 г. Не противоречи и на други 
нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната 
власт в Република България 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА  ОРГАНИЗИРАНЕ НА 
ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО 

ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В 
ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА КРИЧИМ

РАЗДЕЛ I 

Общи положения  

Чл.1. С  настоящата  наредба  се  определят  условията  и  реда  за  организиране  
на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по 
смисъла на чл. 68, ал.1 от ЗПУО за   отглеждане на децата в общинските детски 
градини на територията на община Кричим. 

Чл.2.   Детската   градина   е   институция   в   системата   на   предучилищното   и 
училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават 
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деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния 
образователен стандарт за предучилищното образование. 

Чл.3. Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене 
чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие 
на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му 
здраве. 

Чл.4. Допълнителните услуги по отглеждане на децата в детската градина се 
заплащат при условия и по ред, определени с Наредба за определяне и администриране 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Кричим. 

Чл. 5. Не се допуска Допълнителните услуги по отглеждане на децата в детската 
градина да се провеждат във времето и за сметка на времето за почивка на децата. 

РАЗДЕЛ II 

Организация на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, 
като допълнителна услуга по отглеждане на децата

         Чл. 6. Допълнителните педагогически услуги /ДПУ/ са образователни услуги 
извън Държавните образователни стандарти /ДОС/. 

Чл. 7. (1) При заявено писмено желание на родител/настойник, детската градина 
може да осигури условия на територията си за организиране на педагогически 
дейности, които не са основна дейност на детската градина.      

(2) Дейностите по ал. 1 се извършват извън времето за провеждане на основните 
форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на 
действащото законодателство. 

(3) Дейностите по ал. 1 се организират само за децата, които посещават детската 
градина. 

Чл. 8.(1) ДПУ се осъществяват групово или индивидуално в зависимост от 
спецификата  на  провежданите  дейности. Броят на  децата  при групови дейности 
се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия 
съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на 
институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и 
информационното и библиотечното осигуряване на детските градини. 

(2) Видовете допълнителни услуги могат да бъдат: 
    1. Почасови; 
    2. Сезонни ;
    3. Съботно-неделни.

Чл. 9. Дейностите по чл. 8, ал. 2, т. 2 и 3 се провеждат само в неучебно време : 
1. Неучебното време без основни форми на педагогическо 

взаимодействие в периода от 1 юни до 14 септември ; 
2. Времето извън учебните дни в периода от 15 септември до 31 май – 

събота и неделя; 
3. В дните от понеделник до петък по време на учебното време – 

допустимо е във времето за самостоятелни дейности по избор на детето 
по смисъла на чл. 17, ал. 4 от Наредба  № 5 от 03.06.2016 г. за 
предучилищното образование. 

Чл. 10.(1) Почасовата организация: 
1. се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна 

организация. 
2. се осъществява заедно с децата в група за целодневна или за полудневна 

организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца на почасова 
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организация над максималния брой деца определен в съответствие с разпоредбите на 
чл. 60, ал. 1 от ЗПУО. 

3. се осъществява само през учебно време от 15 септември до 31 май, като 
началният час на сутрешен прием и крайният час на изпращането на децата за деня се 
определят с Правилника за дейността на детската градина. 

4. осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето в 
рамките на 3 /три/ последователни астрономически часа на ден. 

(2) Родителите/настойниците на деца включени в почасова организация дължат 
месечна такса за ползване на материалната база и предоставяне на услуги извън 
държавните образователни изисквания, които не са включени в единните разходин 
стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности, определена по реда 
на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Кричим.

Чл. 11. (1) Съботно-неделни дейности като допълнителна услуга по отглеждане 
на децата се осъществява срещу заплащане в съботни и неделни дни по желание на 
родителите/настойниците и при условия и ред определени с тази наредба. 

(2) Група се сформира при наличие на минимален брой от 12 деца записани и 
заплатили такса. В една група може да се запишат не повече от 20 деца. При повече от 
20 деца се сформира втора група. 

(3) В съботно-неделните дейности на педагогическото взаимодействие се 
осигуряват: 

1. дейности по избор на детето; 
2. условия и време за игра. 
(4) Съботно-неделните дейности по ал. 1 могат да се прилагат в рамките на 4 

/четири/ астрономически часа на ден от 8.30 до 12.30 ч. 
(5) Родителите/настойниците, желаещи децата им да посещават съботно-неделни 

дейности заявяват желанието писмено до директора на детската градина предварително 
– до четвъртък на съответната седмица за следващата събота и неделя, като заплащат 
съответната такса съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси 
и цени на услуги на територията на община Кричим. 

Чл. 12. (1) Сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата 
се осъществяват за деца завършили IV подготвителна група и записани в първи клас, и 
за деца, които през учебната година не са обхванати в детска градина на територията на 
община Кричим.

(2) Сезонни дейности се организират само в рамките на неучебното време от 01 
юни до 15 септември. 

(3) Група се сформира при наличие на минимален брой от 12 деца записани и 
заплатили такса. 

(4) В сезонните дейности на педагогическо взаимодействие се осигурява: 
1. дейности по избор на детето; 
2. условия и време за игра. 
(5) Сезонните дейности по ал. 1 могат да се прилагат в рамките на 4 /четири/ 

астрономически часа на ден от 8.00 до 12.00 ч. 
(6) Родителите/настойниците, желаещи децата им да посещават сезонна дейност 

заявяват желанието си писмено до директора на детската градина от 20 до 25 число на 
предходния месец за следващия месец, като  заплащат предварително таксата съгласно 
Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на 
територията на община Кричим.
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Чл.13. (1) Видовете дейности се определят от родителите, като техните 
желания се проучват веднъж преди началото на учебната година и веднъж преди 
началото на неучебното време /1 юни – 14 септември/ . 

(2) След обработване на информацията педагогическият съвет взема 
окончателно решение за вида на дейностите и услугите, които ще се предоставят. 

Чл.14. Директорът на детската градина създава организация за допълнителните 
услуги, като: 

1. Приема заявления по образец на градината за ДПУ, регистрира ги във 
входящия дневник на градината и ги съхранява; 

2. Внася промени във вътрешните актове на детската градина, за създаване на 
конкретен регламент за време и място на провеждане; 

3. Възлага дейностите на желаещи учители от детската градина; 
4. Когато в персонала на учителите от детската градина няма лице с нужната 

правоспособност и квалификация, директорът възлага дейностите на външен лектор, 
който трябва да бъде с нужната правоспособност и квалификация и да отговаря на 
изискванията на чл. 215 от Закона за предучилищното и училищното образование; 

5. Съгласува с финансиращия орган, обществения съвет към градината и РУО 
допълнителните услуги. 

Чл. 15. (1) Педагогическият съвет със свое решение определя за кои услуги да 
се заплаща такса, а размера на съответната такса се определя с Наредбата за 
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията 
на община Кричим. 

Чл. 16. Не се допуска провеждането на дейности, които: 
1. Противоречат на общоприетите норми и актове на Република България или 

са с религиозна и политическа насоченост;       

2. Се провеждат от преподаватели без необходимото образование и 
квалификация, съобразно изискванията за заемане на учителска длъжност; 

3. Не са съгласувани от финансиращия орган, обществения съвет към градината 
и РУО. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата е приета на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 
21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование. 

§ 2. Директорите на общинските детски градини на територията на община 
Кричим: 

1. Привеждат вътрешните актове на детската градина в съответствие с 
настоящата наредба до 31 май 2017 г.

2.   Внасят мотивирано предложение до Общински съвет при община Кричим 
за определяне на такси и цени на услугите, които ще се предоставят, като 
включат в предложението всички разходи, които са необходими за 
провеждане на съботно-неделните и сезонните дейности. 

§ 3. Н аредбата да бъде поставена на видно място в детските градини с цел 
запознаване на всички заинтересовани лица и осигуряване публичност на дейността 
на детската градина, и да се публикува на интернет страницата на всяка детска 
градина и на интернет страницата на община Кричим. 
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§ 4.  Наредбата  е приета с  Решение  № .......  от Протокол № ...../…......... 
2017г.  на Общински съвет при община Кричим и влиза в сила от влизането в сила на 
решението за приемането й. 


