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гр. Куклен 4101 , област Пловдив, ул. ”Ал. Стамболийски” № 43; тел.: 03115/21-20; факс: 03115/21-65; e-mail: mail@kuklen.org; 

www.kuklen.org 

 

ПРОЕКТ 

 

Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 

срок от 30 дни – от 19.08.2022 г. до 19.09.2022 г., чрез настоящото публикуване за 

обществена консултация се предоставя възможност на заинтересованите страни да 

направят своите писмени предложения, мнения и/или становища по проекта на Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване 

и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и 

училища на територията на община Куклен. Предложенията и становищата могат да се 

представят електронен адрес kmet@kuklen.org или в деловодството на Община Куклен 

на адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ № 43, ет. 1. 

 

Вносител: Мария Белчева, кмет на Община Куклен 

 

 

 

Проект на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в 

общинските детски градини и училища на територията на община Куклен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приета с Решение №… на Общински съвет – Куклен) 
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§ 1. Изменя чл. 4, както следва:  

  

БИЛО: 

„Предучилищното образование в община Куклен се осъществява от детските 

градини на територията на община Куклен, а задължителното предучилищно 

образование – и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това, при 

условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното 

образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа за личностно развитие.“ 

 

СТАВА: 

„(1) Предучилищното образование в община Куклен се осъществява от детската 

градина на територията на община Куклен, а задължителното предучилищно 

образование – и от общинското училище, което осигурява условия, съответстващи на 

държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния 

образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното 

осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 

развитие. 

(2) При запълнен капацитет на сформираните в детската градина първи, втори и 

трети групи и при наличие на записани деца/подадени заявления за записване, които не 

могат да бъдат обхванати в тези групи, оптимален обхват на децата се осигурява по 

следния начин: децата от първите три възрастови групи (3, 4 и 5-годишните деца) остават 

в детската градина, а по-големите деца, подлежащи на задължително предучилищно 

образование (формираните от 6-годишните деца четвърти групи), се настанят в СУ „Отец 

Паисий“ – гр. Куклен, където за тях се осигурява целодневна форма на обучение. 

(3) С цел своевременно и оптимално попълване на групите за предучилищно 

образование, директорът на детската градина в община Куклен изготвя и представя до 6-

ти юни всяка година доклад до кмета на общината, с копие до директора на общинското 

училище, в който излага данни за броя записани деца, броя подадени заявления за 

записване  и предложение за разпределение на децата по групи. 

(4) Въз основа на доклада по ал. 3, най-късно до 3-ти юни същата година директорът 

на детската градина съвместно с общинска администрация Куклен изготвя и внася в 

общински съвет Куклен докладна записка за броя на групите, тяхната численост и 

сградата, в която ще бъдат настанени.  

 

§ 2. Изменя чл. 5, ал. 5 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с 

начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите 

избират вида на организацията на предучилищното образование.“ 

 

СТАВА: 

„До началото на учебна година 2023/2024 г. предучилищното образование е 

задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-

годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на 

предучилищното образование. От началото на учебна година 2023/2024 г. 

предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в 

годината на навършване на 4-годишна възраст на детето, като родителите избират вида 
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на организацията на предучилищното образование.“  

 

§ 3. Отменя чл. 6, ал. 3: 

 

БИЛО: 

„Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта 

подготвителна възрастова група.“ 

 

§ 4. Изменя чл. 11 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„(1) Кандидатстването за яслена, първа и втора възрастова група в детската градина 

се осъществява по желание и избор на родителите/настойниците, целогодишно при 

наличие на свободни места. 

(2)Писмените заявления за прием на деца в общинските детски градини се подават 

препоръчително от 1 април до 31 май на всяка календарна година, за да се формират 

групите в детските градини, но може да се подават и през цялата календарна година. За 

подлежащите на задължително предучилищно образование (навършилите 5-и 6-годишна 

възраст) в детските градини и училищата, препоръчително е подаване на заявление до 

15-ти март на текущата година, предвид спазване на срока за заявяване на безплатни 

учебни помагала.“ 

 

СТАВА: 

„(1) Кандидатстването в детската градина на деца, които не подлежат на 

задължително предучилищно образование, се осъществява по желание и избор на 

родителите/настойниците, целогодишно при наличие на свободни места. 

(2) Писмените заявления за прием на деца в общинските детски градини се подават 

препоръчително от 1 април до 31 май на всяка календарна година, за да се формират 

групите в детските градини, но може да се подават и през цялата календарна година. За 

подлежащите на задължително предучилищно образование в детските градини и 

училищата, препоръчително е подаване на заявление до 15-ти март на текущата година, 

предвид спазване на срока за заявяване на безплатни учебни помагала.“  

 

§ 5. Изменя чл. 16 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„Родителите (настойниците) на деца, подлежащи на задължителна предучилищна 

подготовка, подават в срок до 30 август на текущата година само заявление по образец, 

копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване.“ 

 

СТАВА: 

„Родителите (настойниците) на деца, подлежащи на задължителна предучилищна 

подготовка, подават в срок до 31ви май на текущата година само заявление по образец, 

копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване.“  

 

§ 6. Изменя чл. 18 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„Чл. 18. В общинските детски градини/училища с предимство се приемат деца при 

следните условия: 
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1. деца със заболявания съгласно Наредба за медицинска експертиза на 

работоспособността до 16 години – удостоверява се с решение на Лекарска 

консултативна комисия (ЛКК) или Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК); 

2. деца от семейства, в които има други деца с тежки заболявания – удостоверява 

се с решение на ЛКК или ТЕЛК; 

3. деца, на които поне един от родителите е с инвалидност над 71 % – удостоверява 

се с решение на ТЕЛК; 

4. деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години, като децата в 

ученическа възраст посещават редовна форма на обучение, деца – близнаци и деца – 

тризнаци – удостоверява се с актове за раждане и служебна бележка от училището за 

текущата учебна година; 

5. деца – сираци или деца – полусираци – удостоверява се с акт за смърт на техен  

родител/родители; 

6. второ и следващо дете, ако друго дете от семейството посещава в момента същата 

детска градина – справката се прави по служебен път; 

7. деца на родители – студенти, докторанти или специализанти в редовна форма на 

обучение – удостоверява се с уверение от съответното Висше учебно заведение (ВУЗ); 

8. дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за 

закрила на детето – удостоверява се с документ от Дирекция “Социално подпомагане“ 

9. деца от специализирани институции и резидентни услуги – удостоверява се с 

документ от съответната институция.“ 

 

СТАВА: 

„Чл. 18. В общинските детски градини/училища с предимство се приемат деца при 

следните условия: 

1. деца със заболявания съгласно Наредба за медицинска експертиза на 

работоспособността до 16 години – удостоверява се с решение на Лекарска 

консултативна комисия (ЛКК) или Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК); 

2. деца от семейства, в които има други деца с тежки заболявания – удостоверява 

се с решение на ЛКК или ТЕЛК; 

3. деца, на които поне един от родителите е с инвалидност над 71 % – удостоверява 

се с решение на ТЕЛК; 

4. деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години, като децата в 

ученическа възраст посещават редовна форма на обучение, деца – близнаци и деца – 

тризнаци – удостоверява се с актове за раждане и служебна бележка от училището за 

текущата учебна година; 

5. деца – сираци или деца – полусираци – удостоверява се с акт за смърт на техен  

родител/родители; 

6. второ и следващо дете, ако друго дете от семейството посещава в момента същата 

детска градина – справката се прави по служебен път; 

6а. деца на работещи родители – удостоверява се със служебна бележка от 

работодателя с ЕИК, адрес на месторабота и подпис, а за самоосигуряващи се лица – 

копие от документите за внесените осигурителни вноски за предходния месец; 

7. деца на родители – студенти, докторанти или специализанти в редовна форма на 

обучение – удостоверява се с уверение от съответното Висше учебно заведение (ВУЗ); 

8. дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за 

закрила на детето – удостоверява се с документ от Дирекция “Социално подпомагане“ 

9. деца от специализирани институции и резидентни услуги – удостоверява се с 

документ от съответната институция.“ 
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§ 7. Изменя чл. 23, ал. 1 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„Обявяване на резултатите с приетите деца се извършва до 15 юни на текущата 

година (или първия работен ден след тази дата).“ 

 

СТАВА: 

„Обявяване на резултатите с приетите деца се извършва до 15-ти юли на текущата 

година (или първия работен ден след тази дата).“ 

 

§ 8. Изменя чл. 37 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„Преместване на дете от една общинска детска градина/училище в друга детска 

градина/училище може да се осъществи през цялата учебна година при наличие на 

свободно място и подадено писмено заявление от родителя или настойника.“ 

 

СТАВА: 

„Преместване на дете от една общинска детска градина/училище в друга детска 

градина/училище може да се осъществи през цялата учебна година при наличие на 

свободно място и подадено писмено заявление от родителя или настойника или в 

хипотезата на чл. 4, ал. 2.“ 

 

§ 9. Изменя чл. 37 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„Броят на децата в групите на детската градина/училището се определя от Наредба 

№ 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и 

на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена“ 

 

СТАВА: 

„Броят на децата в групите на детската градина/училището се определя от Наредба 

от 05.09.2017 г. за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование.“ 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 29 за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските 

детски градини и училища на територията на община Куклен е приета на заседание на 

общински съвет Куклен с Решение …….., взето с Протокол № от  г. 

§ 2. Настоящата наредба влиза в сила от ………………… г. 

§ 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Куклен. 

 

 

Вносител:                                  (П) 

Мария Белчева 

Кмет на Община Куклен 

 

 

Съгласувал:                              (П) 

Мариана Ганева 

Секретар на Община Куклен 

 

 

Изготвил:                                 (П)  

Деница Кметова-Мехмед 

Юрисконсулт в Община Куклен 


