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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 14.02.2023 г. до 16.03.2023 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 mail@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. 3, както следва:  

  

БИЛО: 

„Чл. 3. (1) Предучилищното образование в Община Куклен се осъществява при 

целодневна и полудневна организация.  

(2) В общинските детски градини предучилищното образование се осъществява 

при целодневна организация.  

(3) В общинските училища предучилищното образование се осъществява при 

полудневна организация.“ 

 

СТАВА: 

„Чл. 3. Предучилищното образование в Община Куклен се осъществява при 

целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.“  

 

§ 2. Изменя чл. 4, ал. 2 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„(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.“ 

 

СТАВА: 

„(2) Децата, подлежащи на предучилищно образование на територията на община 

Куклен, се разпределят по следния начин: 

1. децата от първите три възрастови групи (3, 4 и 5-годишните деца) се приемат в 

детската градина;  

2. 6-годишните деца, се приемат в СУ „Отец Паисий“ – гр. Куклен; 

3. при желание от страна на родителите и наличие на свободни места, 5-годишните 

деца също се приемат в СУ „Отец Паисий“. 

 

§ 3. Изменя чл. 11, ал. 2, като разделя текста в две алинеи по следния начин: 

 

БИЛО: 

„(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.“ 

 

СТАВА: 

„(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.  
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(3) 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.“ 

 

§ 4. Изменя чл. 15 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„Чл. 15. Документите, които се представят в детската градина/училището при 

кандидатстване са: 

1. Заявление по образец (съгласно Приложение №1 от настоящата наредба), 

2. Изрично нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез 

пълномощник. 

3. Копие от акта за раждане на детето; 

4. Документ за здравния и имунизационния статус на детето; 

5. Документ за здравния статус на детето, издадени от съответния здравен орган, 

доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива; 

6. Заверено от заявителя копие на акта за назначаване на настойника (ако е назначен 

такъв); 

7. Лична карта на родителя/настойника (само за информация).“ 

 

СТАВА: 

„Чл. 15. Документите, които се представят в детската градина/училището при 

кандидатстване, са: 

1. Заявление по образец (съгласно Приложение №1 от настоящата наредба), 

2. Изрично нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез 

пълномощник; 

3. Копие от акта за раждане на детето; 

4. отм. с решение …на Общински съвет Куклен; 

5. отм. с решение …на Общински съвет Куклен; 

6. Заверено от заявителя копие на акта за назначаване на настойника (ако е назначен 

такъв); 

7. Лична карта на родителя/настойника (само за информация); 

8. Документи, удостоверяващи основанието за ползване на предимство при 

записване, по смисъла на чл. 18, ако родителят сочи, че е налице такова основание.“  

 

§ 5. Изменя чл. 16 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„Чл. 16. 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.“ 

 

СТАВА: 

„Чл. 16. Родителите (настойниците) на деца, подлежащи на задължително 

предучилищно образование, подават в срока по  чл. 11, ал. 3 само заявление по образец, 

копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване.“ 
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§ 6. Изменя чл. 18, т. 1 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„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); 

 

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 – удостоверява 

се с решение на Лекарска консултативна комисия (ЛКК) или Териториална експертна 

лекарска комисия (ТЕЛК);„  

 

§ 7. Изменя чл. 19 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„Чл. 19. Предимството по чл. 18 трябва да е налице към датата на записване на 

детето в детската градина.“ 

 

СТАВА: 

„Чл. 19. (1) Предимството по чл. 18 трябва да е налице към датата на подаване на 

заявление за записване на детето в детската градина. 

(2) При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен 

да актуализира данните на място в образователната институция, където е подал 

заявлението.“ 

  

§ 8. Изменя чл. 21 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„Чл. 21. Посочените предимства се ползват от децата само при представяне на 

пълен комплект от задължителни и допълнителни документи.“ 

 

СТАВА: 

„Чл. 21. Посочените предимства се ползват от децата само при представяне на 

пълен комплект от задължителни и допълнителни документи към заявлението за 

записване на децата.“ 

 

§ 9. Изменя чл. 23, ал. 2 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„ (2) Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да 

бъде записано в едноседмичен срок от обявяването на резултатите.“ 

 

СТАВА: 

„(2) В десетдневен срок от обявяването на резултатите, родителите на приетите 

деца ги записват, като прилагат към вече подаденото заявление документ за здравния и 

имунизационния статус на детето и медицински документ, доказващ наличието на 
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специални образователни потребности, ако има такива.“ 

  

§ 10. Изменя чл. 25 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„Чл. 25. При постъпване на дете в детска ясла или детска градина/училище, 

неговият родител или настойник подписва и подава декларация до директора на детската 

градина, че е запознат и е съгласен с Правилника за вътрешния ред на съответната детска 

градина/училище.“ 

 

СТАВА: 

„Чл. 25. При постъпване на дете в детска ясла или детска градина/училище, 

неговият родител или настойник подписва и подава декларация до директора на 

съответната институция, че е запознат и е съгласен с Правилника за дейността й.“ 

 

§ 11. Изменя чл. 26 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„Чл. 26. (изм. с реш. № 588/30.09.2022 г.) 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.“ 

 

СТАВА: 

„Чл. 26. (изм. с реш. № 588/30.09.2022 г.) (1) Преместване на дете от една общинска 

детска градина/училище в друга детска градина/училище може да се осъществява през 

цялата учебна година, при желание на родителите и при наличие на свободно място, по 

следния ред: 

1. родителите подават писмено заявление за прием до директора на приемащата 

детска градина/училище; 

2. до три работни дни от получаване на заявлението директорът на приемащата 

институция уведомява родителя за възможността за прием и писмено информира 

директора на институцията, в която се обучава детето, за постъпилото заявление; при 

необходимост от получаване на разрешение по чл. 57 и чл. 57а от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование тридневният срок започва да тече от датата на получаване на разрешението;  

3. до пет работни дни от получаване на информацията по т. 2 директорът на 

детската градина/училището, в което се обучава детето, издава удостоверение за 

преместване и го предоставя на директора на приемащата детска градина/училище; 

4. директорът на приемащата институция до три работни дни от получаване на 

удостоверението по т. 3 издава заповед за записване на детето, която се съобщава на 

родителя;  

5. в срока по т. 4 директорът на приемащата институция информира писмено 

директора на институцията, от която идва детето, за неговото записване.   

(2) Преместване на дете от една общинска детска градина/училище в друга детска 

градина/училище може да се осъществява през цялата учебна година, при необходимост, 

в хипотезата на чл. 4, ал. 2.“ 
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§ 12. Изменя чл. 27 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„Чл. 27. Преместването на деца от подготвителна група се извършва с 

удостоверение за преместване при наличие на свободни места. За извършеното 

преместване писмено се информира директора на детската градина/училището, от която 

се отписва детето.“ 

 

СТАВА: 

„Чл. 27. Детето се счита за преместено в новата институция от датата, посочена в 

заповедта на директора на приемащата институция. До тази дата детето посещава 

институцията, от която се премества.“  

 

§ 13. Изменя чл. 29 по следния начин: 

 

БИЛО: 

„Чл. 29. Децата от детските градини/училищата се отписват: 

1. По желание на родителите или настойниците със заявление до директора, един 

месец по-рано от датата на отписване; 

2. при постъпване в първи клас в училище; 

3. посещаващите детски ясли – на 1 септември в годината, когато навършват 3-

годишна възраст, или по желание на родителите или настойниците, със заявление до 

директора, един месец по-рано от датата на отписване 

4. /отм. с реш. № 453 от 30.06.2017г./ 

5. При отсъствие на детето повече от 30 календарни дни, без да е подадена писмена 

молба от родителите до директора. 

6. При системни други нарушения на визирани в правилника за вътрешния ред 

задължения.“ 

 

СТАВА: 

„Чл. 29. (Нова) (1) Децата от детските градини, които не подлежат на задължително 

предучилищно образование, се отписват: 

1. по желание на родителите или настойниците със заявление до директора, 

подадено не по-късно от 10 (десет) дни преди желаната дата за отписване; 

2. от детските ясли – към края на календарната година, когато навършват 3-годишна 

възраст, и се записват служебно в градинските групи; 

3. при отсъствие на детето повече от 30 календарни дни, без да е подадена писмена 

молба от родителите до директора; 

4. при системни нарушения от страна на родителите на задължения, визирани в 

правилника за дейността на детската градина/училището. 

(2) Децата от детските градини/училищата, които подлежат на задължително 

предучилищно образование, се отписват: 

1. при постъпване в първи клас в училище; 

2. при преместване в друга детска градина/училище, след получаване на 

удостоверение от приемащата институция за записване на детето.“ 

 

§ 14. Приема ново Заявление – Приложение № 1 към Наредба № 29 
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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 

 

Съгласували:                              (П) 

Христо Божинов 

Заместник-кмет на Община Куклен 

 

Мариана Ганева                         (П) 

Секретар на Община Куклен 

 

Илия Димов                                (П) 

Началник отдел ПП, ООС, СП и ХД в Община Куклен 

 

 

Изготвил:                                 (П)  

Деница Кметова-Мехмед 

Юрисконсулт в Община Куклен 


