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Д О К Л А Д    

от инж. Добромир Стойков Добрев – Кмет на Община  

Горна Оряховица 

 

Относно: Проект за Наредба за определяне на условията и реда  за 

организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни 

дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в 

общинските детски градини на територията на община 

Горна Оряховица 

 

 

 УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ,  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТНИЦИ,  

В изпълнение на чл. 68, ал. 1  от Закона за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО), внасям за разглеждане проект на 

Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, 

съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по 

отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на 

община Горна Оряховица.  

Съгласно чл. 68, ал. 1  от ЗПУО, в общинските детски градини може 

да се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като 

допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите и 

при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет. Във 

връзка с изпълнение на задълженията по ЗПУО, общинска администрация 

изготви проект на Наредба за определяне на условията и реда  за 

организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като 

допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини 

на територията на община Горна Оряховица.  



Целта на разработването на наредбата е регламентирането на 

възможност за предоставянето на допълнителна услуга по отглеждане на 

деца в общинските детски градини на територията на община Горна 

Оряховица. 

В резултат на проведените обсъждания в Дирекция 

„ОКМДССДЗМВ“ и съвместно с Дирекция „БФСД“, както и с директорите 

на общинските детски градини  наредбата е оформена във вида, представен 

пред Вас.  

Проектът на Наредба за определяне на условията и реда  за 

организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като 

допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини 

на територията на община Горна Оряховица е публикувана на интернет 

страницата на Община Горна Оряховица. 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ,  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТНИЦИ,  

 

Предвид гореизложеното на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование предлагам Общински съвет 

Горна Оряховица да разгледа и обсъди изготвения проект за Наредба за 

определяне на условията и реда  за организиране на почасови, съботно-

неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на 

деца в общинските детски градини на територията на община Горна 

Оряховица. 

 

 

 

Внася доклада, 

  

ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 



МОТИВИ 

към Наредба за определяне на условията и реда   

за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности 

като допълнителна услуга по отглеждане на деца  

в общинските детски градини  

на територията на община Горна Оряховица 

 

1. Причини и мотиви налагащи приемането на Наредба за определяне на 

условията и реда  за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни 

дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските 

детски градини на територията на община Горна Оряховица.  

        Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) влезе 

в сила от 01.08.2016 г. Той визира единна държавна образователна 

политика. Във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 68, ал. 1  от 

ЗПУО е необходимо Общински съвет Горна Оряховица да приеме Наредба 

за определяне на условията и реда  за организиране на почасови, съботно-

неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на 

деца в общинските детски градини на територията на община Горна 

Оряховица. 

 

2. Цел на Наредбата за определяне на условията и реда  за организиране 

на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна 

услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията 

на община Горна Оряховица.  

       Целта на разработването на наредбата е регламентирането на 

възможност за предоставянето на допълнителна услуга по отглеждане на 

деца в общинските детски градини на територията на община Горна 

Оряховица. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за 

определяне на условията и реда  за организиране на почасови, съботно-

неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на 

деца в общинските детски градини на територията на община Горна 

Оряховица. 

Ползването на съботно-неделни и сезонни дейности като 

допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини 

на територията на община Горна Оряховица е срещу заплащане, което 

обезпечава допълнителното ангажиране на педагогически и 

непедагогически персонал, както и разходи за вещева издръжка.  

 

4. Очаквани резултати след приемане на Наредба за определяне на 

условията и реда  за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни 



дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските 

детски градини на територията на община Горна Оряховица 

       Синхронизиране на подзаконовата нормативна база на Горна 

Оряховица в съответствие със Закона за предучилищното и училищното 

образование. Регламентиране на възможност за предоставянето на 

допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини 

на територията на община Горна Оряховица 

 

5. Анализ на съответствие с правота на Европейския съюз. 

       Проектът на Наредбата е в съответствие с новия Закон за 

предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. С 

промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради 

което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с 

европейското право.  


