
О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т  –  К А В А Р Н А 
 

 

НАРЕДБА 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ  И ФИНАНСИРАНЕ НА 
ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО–НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ КАТО 

ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В 
ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА КАВАРНА 
 

Приета с Решение № 457 по протокол № 34 от 16.05.2018 г.  

 

ГЛАВА ПЪРВА 
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 Закона за предучилищното и 

училищното образование и обстоятелствата, при които се провеждат. 

        Чл. 2. Допълнителните дейности като допълнителна услуга по отглеждане 

на деца по желание на родителите са предназначени за деца на възраст от 3 до 7 

години. 

ГЛАВА ВТОРА 
Организация на допълнителни дейности  в детските градини 

Раздел І 
Почасови дейности в детска градина 

 
Чл. 3. В общинските детски градини се организират почасови дейности, 

свързани със социализацията, отглеждането и възпитанието на децата в извън 

регламентираното за детската градина работно време. 

Чл. 4. Почасовите дейности могат де се използват от 

родителите/настойниците на децата от съответната детска градина. 

Чл. 5. Приемът на децата се осъществява след подадено заявление от 

родителя/настойника, поне три дни преди ползването на услугата. В 

заявлението се посочва денят за участие в почасовото отглеждане. 

Чл. 6. Почасовата дейност е допълнителна услуга, която се заплаща извън 

регламентираната месечна такса за ползване на детска градина, определена в 

Наредба №3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и 

цени на услуги на територията на община Каварна. 
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Чл. 7. За ползване на почасови дейности родители/настойниците не 

ползват преференции от таксите, определени в Наредба №3 за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията 

на община Каварна. 

Чл. 8. Родителите/настойниците се задължават да спазват посоченото 

регламентирано време за почасов престой на децата. 

Чл. 9. На родителите/настойниците, които са заявили присъствие в 

почасовата дейност, но не са се възползвали от нея, не се възстановява 

заплатената такса. 

Чл. 10. В общинските детски градини по време на почасовото посещение 

на детето не се предлага храна. 

 

 Раздел ІІ 
Съботно-неделни дейности в детска градина 

        Чл. 11. (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. 

       (2) Съботно–неделна дейност се организира във всяка детска градина след 

предварително проучване желанията на родителите в началото на всяка учебна 

година 
Чл. 12. (1) Съботно–неделни дейности се организират само за деца, 

посещаващи съответната детска градина. 

(2) Организацията на съботно–неделната дейност се осъществява в 

разновъзрастова група при наличие на минимален брой от 12 деца записани и 

заплатили съответна такса за услугата. В една група могат да се запишат не 

повече от 20 деца, ако децата са над 20 се формира втора група. 

(3) В съботно-неделни дейности на педагогическото взаимодействие се 

осигурява: 

- дейности по избор на детето; 

- условие и време за игра. 

(4) Съботно–неделни дейности по ал. 1, могат да се прилагат в рамките на 

4 (четири) астрономически часа на ден от 8,00 ч. до 12,00 ч. без осигуряване на 

храна. 

(5) 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. 

(6) За дейностите по ал. 1 родителите/настойниците заплащат такса за 

услуга, в размер на 11 лв. на ден. 



 3

(7) За ползването на съботно-неделните услуги родителите не ползват 

преференции от таксите, определени в Наредба № 3 за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията 

на община Каварна. 

(8) Съботно-неделни услуги не се извършват, ако съвпадат с официалните 

празници в Република България. 

 

Раздел ІІІ 
Сезонни дейности в детска градина 

 
Чл. 13. (1) Като допълнителна дейност в детските градини могат да се 

организират сезонни дейности за деца, завършили ІV подготвителна група и 

записани в първи клас, както и за деца, които не са обхванати в образователна 

институция на територията на Община Каварна. 

(2) Сезонни дейности се организират само в рамките на неучебното време 

от 1 юни до 31 август. 

Чл. 14. (1) Родителите/настойниците, желаещи децата им да ползват 

услугата сезонна дейност по отглеждане на деца в детска градина, заявяват 

желанието си от 10 до 20 май, в избраната детска градина на територията на 

община Каварна. 

(2) Документи за прием са: 

- заявление до директора на детската градина; 

- оригинал и копие на акта за раждането на детето; 

- оригинал и копие на личната карта на един от родителите; 

- представяне на медицински изследвания за постъпване в детска градина. 

Чл. 15. Група се формира при наличие на минимален брой от 12 деца, 

записали и заплатили депозитна такса за услугата. В една група могат да се 

запишат не повече от 20 деца, ако децата са над 24 се формира втора група. 

(1) В сезонните дейности на педагогическо взаимодействие се осигуряват 

дейности по избор на детето и условия и време за игра. 

(2) Сезонните дейности по ал.1, могат да се прилагат в рамките на: 

Дванадесет астрономически часа на ден от 8,00 ч. до 16,00 ч. 

(3) Такса за сезонни дейности е в размер на 100 лв. Заплаща се от 1-во до 

10 число на текущия месец, следващ ползването съобразно броя на 

посещенията, на място в детската градина. 

(4) За ползването на сезонните дейности родителите не ползват 

преференции от таксите, определени в Наредба № 3 за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията 

на община Каварна. 

(5) Депозитна такса се връща на родителя след отписване на детето при 

условие, че няма дължими такси. 

 
Раздел ІV 
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Организация на почасови, съботно-неделни и сезонни услуги в детска 
градина 

 
Чл.16 (1) Директорът на детската градина създава организацията за 

допълнителните услуги (почасови, съботно–неделни и сезонни дейности) като: 

 1. Приема заявления по образец съгласно Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на децата в детските градини на Община  

Каварна, регистрира ги във входящия дневник на градината и ги съхранява в 

отделен класьор. 

 2. Внася мотивирано уведомление до Кмета на общината за съгласуване на 

допълнителните услуги по отглеждането на децата, които детската градина ще 

предостави за всяка учебна година. 

3. Внася промени във вътрешните актове на детската градина, за създаване 

на конкретен регламент за време и място на провеждане. 

4. Осигурява необходимите условия за безопасни условия на възпитание, 

охрана на труда и противопожарна безопасност. 

5. Възлага дейности на конкретен учител от детската градина или на 

външни педагогически специалисти, които трябва да имат нужната 

правоспособност и квалификация и да отговорят на изискванията на чл. 215 от 

Закона за училищното и предучилищното образование; 

6. Видовете дейности се определят от родителите, като техните желания се 

проучват веднъж преди началото на учебната година и веднъж преди началото 

на неучебното време (1юни -14 септември) чрез анкети.  

7. Анкетните карти се разработват от директора според възможностите на 

детската градина и се приемат с решение на педагогическия съвет. 

8. След обработване на информацията педагогическият съвет взема 

окончателно решение за вида на дейностите и услугите, които ще се 

предоставят. 

9. Когато допълнителната услуга се предоставя срещу заплащане, размерът 

на цената на услугата се определя от общинския съвет, като не се допуска 

формиране на печалба. 

10. Когато детските градини са на делегиран бюджет, средствата  за 

издръжка са за сметка на детската градина и събираните такси и цени на услуги 

постъпват в съответната детска градина. 

(2) Не се допуска провеждането на дейностите, които:  

1. противоречат на общоприетите норми и актове на Република България 

или са с верска, религиозна и политическа насоченост; 

2. не са съгласувани с финансиращия орган, обществен съвет към 

градината и Регионалното управление на образованието. 

  

 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 8 от Закона за 

нормативните актове, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

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

училищното образование и Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното 

образование, издадена от министъра на образованието и науката и влиза в сила 

с приемането й от Общински съвет - Каварна. 

§2. Директорите на детските градини се задължават да: 

1. Приведат вътрешните актове на детската градина в съответствие с 

настоящата Наредба след приемането й от Общински съвет; 

2. Поставят настоящата Наредба на достъпно място за информация на 

родителите/настойниците. 

§3. В Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните 

данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна се създават 

нови алинеи, които да включат новите видове услуги и такси за тях: 

Чл. 88 - нова ал. 3 за ползването  на почасови дейности в детската градина 

родителите заплащат такса в размер на 11 лв. на ден, за която не се ползват 

преференции. 

Чл. 88 - нова ал. 4 за ползването на услугата съботно–неделна дейност в 

детската градина родителите заплащат такса в размер на 11 лв. на ден, за която 

не се ползват преференции. 

Чл. 88 - нова ал. 5 за ползването на сезонна услуга детска градина 

родителите заплащат такса в размер на 100 лв., съобразно броя на посещенията 

без ползване на преференциите, определени в Раздел ІV чл. 88, ал. 1 от Наредба 

№ 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на 

услуги на територията на община Каварна. 

§4. Новите ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на чл. 88 да се включат в Наредба № 3 за 

определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги 

на територията на община Каварна. 

§5. (1) Таксите за допълнителните услуги се събират в съответната детска 

градина от длъжностно лице, определено със заповед на директора на детската 

градина и се внасят в общинския бюджет. 

(2) С постъпилите средства от такси за почасови, съботно-неделни и 

сезонни услуги по отглеждане на децата в общинските детски градини се 

извършва корекция на бюджета на съответната детска градина. 

 

 

 

 

                           КРАСИМИР КРЪСТЕВ   (П) 
                           Председател на общинския съвет 

                                                                                       

                                                


