
1 

 

ПРОЕКТ! 

 

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 

 

 

РАЗДЕЛ I.  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1.  С настоящата наредба се определят условията и реда за 

организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като 

допълнителна услуга по смисъла на чл. 68, ал.1 от ЗПУО по отглеждане на 

децата в общинските детски градини на територията на община Горна 

Оряховица. 

Чл. 2.  В общинските детски градини се организират почасови, 

съботно-неделни и сезонни дейности по отглеждане на деца по желание на 

родителите и при условия и ред, определени от тази наредба за деца от 3 до 

7 години. 

Чл. 3.  Допълнителните услуги по отглеждане на деца в детските 

градини се заплащат при условия и по ред, определени с Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в 

Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ОТГЛЕЖДАНЕ 

НА ДЕЦАТА 

Чл. 4. Допълнителните педагогически услуги (ДПУ) са 

образователни услуги извън Държавните образователни стандарти (ДОС). 

Чл. 5. (1) При заявено желание на родителите, детската градина може 

да осигури условия за организиране на допълнителни дейности по 

отглеждане на децата. 

(2) Дейностите по ал.1 се извършват извън времето за провеждане на 

основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при 

спазване на действащото законодателство. 
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(3) Дейностите по ал. 1 се организират само за деца, които посещават 

конкретната детска градина. 

 

Почасови услуги 
Чл. 6. Почасовата организация се осъществява съгласно чл. 7, ал. 3 и 

ал. 5 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и 

преместване в общинските детски градини на територията на община Горна 

Оряховица. 

Чл. 7. Почасовата организация се осъществява само през учебно 

време от 15 септември до 31 май. 

Чл. 8. При почасовата организация се осъществява както основна, 

така и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. 

 

Съботно-неделни  услуги 
Чл. 9. Детската градина може да организира съботно-неделни 

дейности срещу заплащане като допълнителна услуга по отглеждане на 

децата по желание на родителите/настойниците. 

Чл. 10. Съботно-неделни дейности се организират само през учебно 

време от 15 септември до 31 май за деца, посещаващи съответната детска 

градина. 

Чл.11. По време на съботно-неделната услуга се организират само 

допълнителни дейности с децата, като педагогическото взаимодействие се 

осъществява чрез дейности по избор на детето и осигуряване на условия и 

време за игра. 

Чл. 12. Приемът на деца за съботно-неделна допълнителна услуга се 

осъществява чрез предварително подадено заявление от родителя до 17.00 ч.  

в ден четвъртък на предходната седмица за следващите събота и/ или 

неделя, като се заплаща и съответната такса. 

Чл. 13. Продължителността на съботно-неделната услуга е в рамките 

на 4 астрономически часа – от 8.00 часа до 12.00 часа, като не се осигурява 

хранене. 

Чл.14. Съботно-неделната допълнителна услуга се организира в 

разновъзрастова група при минимум 12 деца за съответния ден, записани по 

реда на чл. 12 и заплатили съответната сума. 

Чл. 15. В случай, че постъпилите заявления и внесените такси са за 

по-малко от 12 деца за съответния ден, съботно-неделната услуга не се 

реализира. Внесените такси се възстановяват на родителите/настойниците. 

 



3 

 

Чл. 16. За ползване на съботно-неделните услуги родителите не 

ползват преференциите, предвидени за таксите, определени в Раздел ІІІ, чл. 

21, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна 

Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 

Чл. 17. Съботно-неделни услуги не се извършват, ако дните съвпадат 

с националния или официалните празници в Република България. 

Чл. 18. Съботно-неделни услуги не се извършват, когато в някоя от 

групите в детската градина има обявена карантина за заболяване. 

 

 

Сезонни допълнителни услуги 
Чл. 19. На територията на община Горна Оряховица не се предлагат 

сезонни допълнителни услуги. 

Чл. 20. Детските градини на територията на община Горна 

Оряховица работят целогодишно при целодневна организация на работа, 

като в период за текущ ремонт и основно почистване със заповед на Кмета 

на общината се определя дежурна детска градина. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 8 от Закона за 

нормативните актове, чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 68, ал.1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и чл. 17 от Наредба 

№5/03.06.2016 г. за предучилищното възпитание. 

 

§ 2. Директорите на общински детски градини 

1. Привеждат вътрешните актове на детската градина в съответствие с 

настоящата наредба в 30 дневен срок от приемането ù от Общински 

съвет Горна Оряховица.  

2. Създават необходимата организация за осъществяване на дейностите, 

визирани в наредбата. 

3. Поставят наредбата на достъпно място за информация на родителите и 

я публикуват на сайта на съответната детска градина.  

 

§ 3. Тази наредба може да бъде променяна или допълвана при необходимост 

с решение на Общински съвет Горна Оряховица. 
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§ 4. Настоящата наредба е приета с Решение …/……..2017 година на 

Общински съвет Горна Оряховица и влиза в сила след изтичане на 

сроковете по чл. 45 предвидени в ЗМСМА.  


