
                                   

                         
ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № 21 

 
за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в 

предучилищна възраст в образователните институции на територията на община 

Стралджа  

 

 

 

І. Променя НАРЕДБА № 21 за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на 

територията на община Стралджа  по следния начин: 
 

В   Глава втора Организация на предучилищното образование на територията на 

община Стралджа се изменя, както следва: 

 

БИЛО: 

  
  Чл. 4. (1) В съответствие с чл. 59, ал.1. от (ЗПУО) предучилищното образование  

се осъществява от детските градини на територията на община Стралджа, а 

задължителното предучилищно образование  - и от общинските училищата, които 

могат да осигурят условия за това. 

 

СТАВА: 

Чл. 4. (1) В съответствие с чл. 56, ал.1 и 2 от (ЗПУО) предучилищното 

образование  се осъществява от детските градини на територията на община Стралджа, 

а задължителното предучилищно образование  - и от общинските училищата, които 

могат да осигурят условия за това. 

 

БИЛО: 
 

Чл. 5. (1) В съответствие с чл. 25, ал. 2. и чл. 56 от ЗПУО в общинските училища на 

територията на община Стралджа може да се извършва и задължителното 

предучилищно образование на децата при условията и по реда на държавния 

образователен стандарт за предучилищно образование и на държавния образователен 

стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на 

детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 

 

СТАВА: 

Чл. 5. (1) В съответствие с чл. 25, ал. 2. и чл. 56 от ЗПУО в общинските училища на 

територията на община Стралджа може да се извършва и задължителното 

предучилищно образование, освен от детските градини, може да се осъществява и от 

училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на 

държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния 
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образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното 

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

развитие, а за децата на 4-годишна възраст - само когато в населеното място няма 

детска градина. 

 

БИЛО: 

 
Чл. 6. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както 

следва: 
1. първа възрастова група – 3-4 годишни, а в случаите на чл. 4, ал.4. – 2-4годишни; 

2. втора възрастова група – 4-5 годишни; 

3. трета възрастова група – 5-6 годишни; 

4. четвърта възрастова група – 5-6годишни. 

            (2) Продължителността във всяка от възрастовите групи по ал. 1 е една учебна 

година. 

            (3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и 

четвърта подготвителна възрастова група. 

            (4) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с 

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

детето избират вида на организацията на предучилищното образование. 

 

СТАВА: 

 
Чл. 6. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както 

следва: 
1. първа възрастова група – 3-4 годишни, а в случаите на чл. 4, ал.4 от тази Наредба – 2-4 

годишни; 

2. втора възрастова група – 4-5 годишни; 

3. трета възрастова група – 5-6 годишни; 

4. четвърта възрастова група – 6-7 годишни. 

            (2) Продължителността във всяка от възрастовите групи по ал. 1 е една учебна 

година, с изключение на първа възрастова група само в случаите на чл. 4, ал. 4 от тази 

Наредба. 

            (3) Задължителното предучилищно образование се осъществява във втора, трета 

и четвърта подготвителна възрастова група. 

            (4) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с 

начало в годината на навършване на 4 годишна възраст на детето, като родителите на 

детето избират вида на организацията на предучилищното образование. 

 

В Глава трета Условия и ред за записване, отписване и преместване на деца в 

общинските детски  градини и общинските училища в община стралджа раздел і. 

условия и ред за записване се изменя, както следва: 
 

 

БИЛО: 



 
Чл. 14. Родителите/настойниците  на деца, подлежащи на задължителна предучилищна 

подготовка на пет и шест години подават в срок до 30 август на съответната календарна 

година само заявление по образец, копие от акта за раждане на детето и оригинал за 

сверяване в детските градини или в училищата, които организират предучилищно 

образование, в които има свободни места. 

 

СТАВА: 

 

Чл. 14. Родителите/настойниците  на деца, подлежащи на задължителна предучилищна 

подготовка подават в срок до 30 август на съответната календарна година само 

заявление по образец, копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване в 

детските градини или в училищата, които организират предучилищно образование, в 

които има свободни места. 

 

БИЛО: 
 

Чл. 15. Към заявлението за прием по чл.13, се прилагат и следните документи, 

удостоверяващи: 

1. Заболявания на детето съгласно Наредба за медицинска експертиза на 

работоспособността до 16 г. Удостоверява се с документ от ТЕЛК при над 50% трайна 

намалена работоспособност. При деца с експертно решение от ТЕЛК, в което е 

посочено изрично „с чужда помощ“, престоят на придружителя се регламентира с 

Правилника за вътрешния трудов ред на всяко детско заведение. 

2. Документ, удостоверяващ наличие на други деца в семейството с тежки заболявания 

и с над 70% трайна намалена работоспособност ТЕЛК/НЕЛК/, които не са настанени в 

други социални институции. 

3. Решение на ТЕЛК за степен на увреждане над 70% на един от родителите на детето. 

4. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.  

5. Акт за смърт на родителя или родителите, ако детето е сирак или полусирак. 

6. Съдебно решение за отнети родителски права. 

7. Документ удостоверяващ, че друго дете от семейството посещава в момента същото 

детско заведение (до трета група включително). 

8. Удостоверение от Дирекция  „Социално подпомагане“ гр. Ямбол, ИРМ -  Стралджа 

за социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП.  

 
 СТАВА: 

 

 
Чл. 15. Към заявлението за прием по чл.13, се прилагат и следните документи, 

удостоверяващи: 

1. Копие от ТЕЛК/НЕЛК,  съгласно Наредба за медицинска експертиза. При деца с 

експертно решение от ТЕЛК, в което е посочено изрично „с чужда помощ“, престоят на 

придружителя се регламентира с Правилника за вътрешния трудов ред на всяко детско 

заведение. 

2. Документ, удостоверяващ наличие на други деца в семейството с тежки заболявания 

и с над 70% трайна намалена работоспособност ТЕЛК/НЕЛК, които не са настанени в 

други социални институции. 

3. Решение на ТЕЛК за степен на увреждане над 70% на един от родителите на детето. 

4. Копие от акт за смърт на родителя или родителите, ако детето е сирак или полусирак. 



5. Съдебно решение за отнети родителски права. 

6. Документ удостоверяващ, че друго дете от семейството посещава в момента същото 

детско заведение. 

7. Документ от отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, 

съгласно Закона за закрила на детето. 

 

В глава четвърта  организация на работа и контрол   се изменя, както следва: 

 

БИЛО: 
 

Чл. 31. До 30 април всяка година родителите/настойниците на децата от подготвителна 

група (на 6 г.) в общинска детска градина подават молби до нейния директор за 

желанието детето им да посещава детската градина през летния период, 

конкретизирайки времето на посещение. 

 

СТАВА: 

 

Чл. 31. До 30 април всяка година родителите/настойниците на децата от подготвителна 

група (на 6-7 г.) в общинска детска градина подават молби до нейния директор за 

желанието детето им да посещава детската градина през летния период, 

конкретизирайки времето на посещение. 

 

БИЛО: 
 

Чл. 33. През месеците  юли и август работи  само по една дежурна група в градините в 

гр. Стралджа, като същата  функционира при наличие най-малко на 22 деца. В случай 

че децата, реално посещаващи дежурните групи в три последователни дни, са под този 

брой, се сформира една дежурна група за града със заповед на кмета на общината по 

предложение на директорите на детските градини от града.  

 

СТАВА: 

 

Чл. 33. През месеците  юли и август работи  само по една дежурна група в градините в 

гр. Стралджа, като същата  функционира при наличие най-малко на 12 деца. В случай 

че децата, реално посещаващи дежурните групи в три последователни дни, са под този 

брой, се сформира една дежурна група за града със заповед на кмета на общината по 

предложение на директорите на детските градини от града.  

 

 


