ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ЛЕВСКИ

Н А Р Е Д Б А № 34
за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни
и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на
децата в детските градини на територията на Община Левски
/приета с решение № 296/23.05.2017г., публ. на 01.06.2017г., в сила от 01.06.2017г./

ГЛАВА ПЪРВА
Общи разпоредби
Чл. 1. С настоящата наредба се определят условията и реда за организиране на почасови
дейности, по реда на чл.17 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование,
издадена от Министъра на образованието и науката, за съботно – неделни и сезонни дейности,
като допълнителна услуга, по смисъла на чл. 68, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно
образование и обстоятелствата, при които се провеждат.

ГЛАВА ВТОРА
Организация на допълнителни дейности в детските градини
Раздел I
Организация на почасови дейности в детската градина
Чл. 2. (1) Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна,
почасова или самостоятелна организация.
(2) Целодневната и полудневна организация се осъществява в отделни групи в
съответствие с чл. 9, ал.1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование,
издадена от Министъра на образованието и науката.
(3) 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 организация над
максималния брой деца, определен в съответствие с разпоредбите на чл. 60, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование;
3. се осъществява само през учебно време от 15 септември до 31 май, като н ачалният
час на сутрешния 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;
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5. не се отнася за дейностите, които се организират като допълнителна услуга по
отглеждане на децата по чл. 68 от Закона за предучилищното и училищното образование.
(4) Родителите/настойниците на деца включени в почасова организация дължат цена на
услуга за ползване на материалната база и предоставяне на услуги извън държавните
образователни изисквания, които не са включени в единните разходни стандарти за
финансиране на делегираните от държавата дейности, съгласно Наредба № 6 за определянето
и администрирането на МДТ и цени на услуги на територията на община Левски.
(5) Самостоятелната организация се осъществява за отделно дете извън групите по чл.
9, ал.1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, издадена от
Министъра на образованието и науката.
Чл. 3. (1) Допълнителните почасови педагогически услуги (ДПУ) са образователни
услуги извън Държавните образователни стандарти (ДОС).
(2) При заявено желание на родителите и срещу заплащане на съответната цена на
услуга, детската градина може да осигури условия на територията си за организиране на
почасови допълнителни педагогически дейности, които не са дейност на детската градина
(чужд език, танци, спорт, художествени и други дейности).
(3) Дейностите по ал. 2 се:
1. извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо
взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство;
2. организират само за децата, които посещават детската градина;
3. заплащат от родителите/настойниците, съгласно Наредба № 6 за определянето и
администрирането на МДТ и цени на услуги на територията на община Левски
Чл. 4. Допълнителните услуги се провеждат извън времето за задължителните
педагогически ситуации по образователни направления, съгласно Държавния образователен
стандарт (ДОС) и следва да бъдат съобразени с възрастовите и индивидуални възможности и
потребности на децата.
Чл. 5. Допълнителните педагогически услуги 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, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 6. Не се допуска допълнителните дейности да се провеждат във времето и за
сметка на времето за почивка на децата.

Раздел II
Организация на съботно-неделни дейности в детската градина
Чл. 7. (1) В детска градина, може да се организират съботно-неделни дейности срещу
заплащане, като допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на
родителите/настойниците и при условията и реда определени от тази наредба.
(2) Групата е разновъзрастова и се сформира при наличие на минимален брой от 12
деца записани и заплатили съответна цена, съгласно § Наредба № 6 за определянето и
администрирането на МДТ и цени на услуги на територията на община Левски. В една група
могат да се запишат не повече от 20 деца, ако децата са над 20 се сформира втора група.
(3) Съботно-неделни дейности се организират само за посещаващи детска градина деца
на територията на община Левски. При приема в групата родителите представят документ от
медицинското лице на детската градина, че детето е здраво и я посещава.
(4) В съботно-неделните дейности на педагогическо взаимодействие се осигурява:
1. дейности по избор на детето;
2. условия и време за игра.
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(5) Съботно-неделните дейностите по ал.1, могат да се прилагат в рамките на 4
(четири) астрономически часа на ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.
(6) Родителите/настойниците, желаещи децата им да посещават съботно-неделни
дейности заявяват желанието си писмено до директора на детската градина предварително до четвъртък на съответната седмица, за следващата събота-неделя, като заплащат и
съответната цена на услуга съгласно Наредба № 6 за определянето и администрирането на
МДТ и цени на услуги на територията на община Левски.
(7) За дейностите по ал.1 родителите/настойниците заплащат цена на услуга съгласно
Наредба № 6 за определянето и администрирането на МДТ и цени на услуги на територията
на община Левски.

Раздел III
Организация на сезонни дейности в детската градина
Чл. 8. (1) Като допълнителна дейност в детските градини могат да се организират
сезонни дейности за деца завършили IV подготвителна група и записани в първи клас, както
и за деца, които през учебната година не са обхванати в детските градини на територията на
Община Левски.
(2) Сезонни дейности се организират само в рамките на неучебното време от 01 юни до
31 август.
(3) Група се сформира при наличие на минимален брой от 12 деца записани и
заплатили съответната цена на услуга, Наредба № 6 за определянето и администрирането на
МДТ и цени на услуги на територията на община Левски.
(4) В сезонните дейности на педагогическо взаимодействие се осигурява:
1. дейности по избор на детето;
2. условия и време за игра.
(5) Сезонните дейностите по ал.1, могат да се прилагат в рамките на:
1. 4 (четири) астрономически часа на ден от 8,00 ч. до 12,00 ч.;
2. 8 (осем) астрономически часа на ден от 8,00 ч. до 16,00 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 цена на услуга съгласно
Наредба № 6 за определянето и администрирането на МДТ и цени на услуги на територията
на община Левски.
(7) За дейностите по ал.1 родителите/настойниците заплащат цена на услуга съгласно
Наредба № 6 за определянето и администрирането на МДТ и цени на услуги на територията
на община Левски
Чл. 9. (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) чрез анкети.
(2) Анкетните карти се разработват от директора според възможностите на детската
градина и се приемат с решение на педагогическия съвет.
(3) След обработване на информацията педагогическият съвет взема окончателно
решение за вида на дейностите и услугите, които ще се предоставят.
Чл. 10. (1) Директорът на детската градина създава организация за допълнителните
услуги, като:
1. приема заявления по образец съгласно Наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в детските градини на Община Левски, регистрира ги във
входящия дневник на градината и ги съхранява в отделен класьор;
2. внася промени във вътрешните актове на детската градина, за създаване на
конкретен регламент за време и място на провеждане;
3. възлага дейностите на конкретен учител от детската градина или на външни
педагогически специалисти, които трябва да имат нужната правоспособност и квалификация
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и да отговарят на изискванията на чл. 215 от Закона за предучилищното и училищното
образование;
4. съгласува с финансиращия орган, обществения съвет към градината и РУО
допълнителните услуги.
(2) Когато допълнителната услугата се предоставя срещу заплащане, размерът на
цената на услугата се определя от общинския съвет, като не се допуска формиране на печалба.
(3) Когато детските градини са на делегиран бюджет, средствата за издръжка са за
сметка на детската градина и събраните средства от такси и цени на услуги постъпват в него.
Чл. 11. Не се допуска провеждането на дейности, които:
1. противоречат на общоприетите норми и актове на Република България или са с
верска, религиозна и политическа насоченост;
2. провеждат се от преподаватели без необходимото образование и квалификация,
съобразно изискванията за заемане на учителска длъжност;
3. не са съгласувани с финансиращия орган, обществения съвет към градината и
Регионалното управление на образованието.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл.8 от ЗНА, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и
чл.68, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.17 от Наредба № 5/
03.06.2016 г. издадена от Министъра на образованието и науката. Приета е с Решение № 296/от
23.05.2017г. на Общински съвет – Левски и влиза в сила от датата на публикуването й на
интернет страница на Община Левски и във вестник „Левски днес“.
§ 2. Директорите на детските градини се задължават да:
1. приведат вътрешните актове на детската градина в съответствие с настоящата
наредба до 01.06.2017год.;
2. поставят настоящата Наредба на достъпно място за информация на
родителите/настойниците.
3. Внесат мотивирано предложение до Общински съвет-Левски за определяне на такси
и цени на услугите, които са необходими за провеждане на дейностите.

ДОЧКО ДОЧЕВ:/п/
Председател на Общински съвет-Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА:/п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
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