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НАРЕДБА № 8 

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА 
ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ 

ДЕЙНОСТИ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО 
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ  

ДЕТСКИ ГРАДИНИ 
 

 
Приета с Решение № 545/28.09.2017 г.  
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ГЛАВА ПЪРВА 
Общи разпоредби 

  
Чл. 1. С настоящата Наредба се определят условията и реда за организиране на 
сезонни, почасови и съботно-неделни 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  дейностите в детските градини 

 
Чл. 2. Не се допуска провеждането на дейности, които: 
1. противоречат на общоприетите норми и актове на Република България или са с  
религиозна и/или политическа насоченост; 
2. не са съгласувани с финансиращия орган. 
 
 
Раздел І 
Сезонни дейности 
Чл. 3. В детските заведения на територията на община Казанлък не се предлага 
извършването на сезонни дейности. 
 
 
 
Раздел IІ 
Почасова организация  

 
Чл. 4. (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 началният 
час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят 
с Правилника за дейността на съответната детска градина; 
4. осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето в рамките на 
3 (три) последователни астрономически часа на ден; 
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. 
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(4) Родителите (настойниците) на деца, включени в почасова организация, заплащат 
такса за услуга за ползване на материалната база и предоставяне на услуги извън 
държавните образователни стандарти, които не са включени в единните разходни 
стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности, съгласно §3 от 
преходните и заключителни разпоредби на настоящата наредба. 
 
Чл. 5 Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в 
случаите на почасова организация се определя от директора на детската градина в 
съответствие с желанието на родителите и след съгласуване с финансиращия орган. 
 
Чл. 6 (1) При заявено желание на родителите /настойниците/ и при възможност на  
детската градина, срещу заплащане на такса, се организират педагогически дейности,  
които не са дейност на детската градина (чужд език, танци, спорт, художествени 
дейности). 
(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. 
(3) Дейностите по ал. 1 се организират само за децата, които посещават детската 
градина. 
(4) Редът и условията за организиране на педагогически дейности, които не са дейност 
на детската градина се определят в правилника за дейността на детската градина. 
(5) Не се допуска провеждането на дейностите по ал. 1 да става за сметка на времето за 
почивка на децата, регламентирано в дневния режим. 
 

 
 

Раздел II 
Организация на съботно-неделни дейности в детската градина 

 
Чл. 7. (1) В детска градина, може да се организират и 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 за съботно-неделни дейности е разновъзрастова и се сформира при наличие 
на минимален брой от 12 деца, записани и заплатили съответната такса, съгласно §3 от 
преходните и заключителни разпоредби на настоящата наредба. В една група могат да 
се запишат не повече от 24 деца, ако децата са над 24 се сформира втора група. 
(3) Съботно-неделни дейности в детската градина се организират в събота и неделя 
само за деца, посещаващи съответната детска градина.  
(4) В съботно-неделните дейности на педагогическо взаимодействие се осигурява: 
1. дейности по избор на детето; 
2. условия и време за игра. 
(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 сряда на съответната седмица, за текущата събота и неделя, като 
заплащат и съответната цена на услуга съгласно §3 от преходните и заключителни 
разпоредби на настоящата наредба.  
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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, чл. 17 
от Наредба № 5/03.06.2016 г., издадена от Министъра на образованието и науката и 
влиза в сила, считано от 15.09.2017 г. 
 
§ 2. Директорите на детските градини се задължават: 
1. да приведат вътрешните актове на детската градина в съответствие с настоящата 
Наредба; 
2. да поставят настоящата Наредба на достъпно място за информация на родителите 
(настойниците). 
3. Педагогическият съвет на детската градина (чл. 263, ал.1, т.17 от ЗПУО) в началото 
на всяка учебна година определя видовете допълнителни дейности по смисъла на чл. 6, 
ал.1 и ал. 2 и чл. 7 на настоящата Наредба, които могат да бъдат предлагани в 
съответната детска градина. 
 
 
 
 
 
 
 
НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /П/ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК 
   


