
            

           ПРОЕКТ! 

 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В 

ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАТАК 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Чл.1. С тази наредба се определят условията и реда за записване ,отписване и преместване на 

децата в общинските детски градини на територията на община Батак. 

Чл.2.  Детските градини са институции в системата на предучилищното и училищно 

образование, в които се отглеждат,възпитават,социализират и обучават деца от  3 годишна 

възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт 

за предучилищно образование.Предучилищното образование се осъществява в детските 

градини, а задължителното предучилищно образование и от училищата , които могат да 

осигурят условия за това.  

Чл.3. Във връзка със Закона за предучилищно и училищно  образование в детските градини 

може да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на две 

годишна възраст.Може да се разкриват и яслени групи за отглеждане на деца от десет месечна 

до тригодишна възраст. 

Чл.4. Постъпването на децата в предучилищно образование  се осъществява целогодишно на 

основание чл.6 от Наредба №5 /03.06.2016г. за предучилищното образование. 

 

II. ПОСТЪПВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА ЗА ПРЕУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл.5.  Записването на децата в детските градини  се извършва пожелание и по  избор на 

родителите или настойниците, или пълномощник с изрично  нотариално заверено 

пълномощно.   

Чл.6.  Децата постъпват в детските градини не по- рано  от учебната година, която започва в 

годината на навършване на  три годишна възраст. 

Чл.7. По преценка на родителите и /или при липса на яслена група в съответното населено 

място и при наличие на свободни места децата може да постъпят в детските градини и при 

навършени две години към началото на учебната година на постъпването. 

Чл.8.  В яслените групи на детските градини може да постъпват деца от десет месечна до три 

годишна възраст. 

Чл. 9.  Предучилищното образование е задължително от учебната година , която е с начало в 

годината на навършване на 5 – годишна възраст на детето. 

Чл.10.  Постъпването на децата в детските градини се осъществява целогодишно. 



Чл.11.   За предучилищно образование в общинските детски градини  за всички възрастови 

групи целогодишно се приемат и записват деца, въз основа на писмено заявление подадено от 

родителя,  настойника или пълномощник с изрично  нотариално заверено пълномощно.  

Чл.12.  Към заявлението се прилагат следните документи: 

- Представя се копие от акта за раждане на детето, като се представя и оригинал за сверяване 

верността на копието, след което оригиналът се връща на заявителя. 

- Заверено от заявителя копие на лична карта на родителя или настойника за удостоверяване 

на постоянен адрес или удостоверение на настоящ адрес, в случай че постоянният адрес не е 

на територията на община Батак. 

 -Здравно – профилактичен картон  на детето с нанесени имунизации попълнен от личния 

лекар.  

- Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни  чревни бактерии и чревни 

паразити, извършено не по- рано от 15 дни  преди постъпване на детето в детската градина. 

- При доказани алергични реакции на детето към определена група храни, родителите 

задължително представят документ  удостоверяващ  алергията. 

-Изследване на кръв и урина ,извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в 

детската градина и  едномесечен срок за децата от яслените групи в детските градини. 

- Изследване с отрицателна реакция по  васерман на един от родителите, извършено в шест 

месечен срок  преди постъпване на детето в яслената група . 

- Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-

рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина. 

Чл. 13. В детските градини на община Батак се приемат и деца със СОП /специални 

образователни потребности/ . В група в детска градина могат да се обучават до 3 деца със СОП. 

Чл. 14. Когато в детските градини се записват деца с различни етнически принадлежности от 

една и съща възраст, не се допуска обособяването им в група въз основа на етническата им 

принадлежност.  

 Чл.15. Деца, на които не са извършени задължителни имунизации за възрастта, могат да се 

приемат в детската градина, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им 

и са освободени с протокол от РЗИ. 

Чл.16. При отсъствие за повече от два месеца  на детето се представя  еднократен отрицателен 

резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити. 

Чл.17. Представят се документи за ползване на преференции  при заплащане на такси, 

съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Батак   

Чл.18. Директора на детската градина или упълномощено със заповед от него лице приема и 

извършва проверка на документите , решава дали те отговарят на декларираните условия и в 

зависимост от това записва или отказва записването на детето до пълното представяне и 

окомплектоване  на документите . 



III. ПРЕМЕСТВАНЕ 

Чл. 19. Преместването на децата от  една детска градина в друга се извършва целогодишно , 

след подаване на писмено заявление от родителя, настойника или  пълномощника - до 

директора на съответната детска градина. 

Чл. 20. При преместване на детето в друга детска градина се представя документ за платена 

такса.  

Чл. 21. Преместването на децата , подлежащи на задължително предучилищно образование се 

извършва с Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група. 

IV.ОТПИСВАНЕ 

Чл. 22.  Децата се отписват от директора на детската градина при: 

- Желание на родителите с изрично писмено заявление 

- Преместване в друга детска градина  

- Постъпване в първи клас в училище с издаване на Удостоверение за задължително  

предучилищно образование 

Чл. 23.  Децата могат да се отписват по Решение на педагогическия съвет на детската градина 

при: 

- Груби или системни нарушения на правилника за дейността на детската градина 

- Отсъствие за повече от един месец без уважителни причини или медицинско 

свидетелство 

- При не заплащане на такса за два поредни месеца   

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

&. 1. Директорите на общинските детски градини изработват правилник за дейността на 

детската градина, като съобразят изискванията с настоящата Наредба. 

&. 2. При намаляване броя на децата в отделните групи - през учебната година, със Заповед на 

директора се работи със слети групи с цел създаване на рационална организация за 

използване на финансов и човешки ресурс. 

 

 

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

& 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 59, ал.1 от Закона за предучилищно и 

училищно образование и чл. 7, ал.1 от Наредба № 5 от 30.06.2016 год. за предучилищното 

образование. 

& 2. Тази Наредба влиза в сила от учебната 2016/2017 год. и може да бъде изменяна или 

допълвана по реда на нейното приемане от Общински съвет. 

&. 3. Контрол по изпълнение на настоящата Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община 

Батак се осъществява от отдел „Европейски политики, образование и култура”.   


