
НАРЕДБА 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, 

СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО 
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНА МЕЗДРА 

 

Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 1. С настоящата наредба се определят условията и редът за организиране на 

допълнителни услуги по смисъла на чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищно образование и обстоятелствата, при които се провеждат. 

Чл. 2. Допълнителните услуги се осъществяват от 5-те детски градини в община Мездра. 

ДГ „Мир“ гр. Мездра 

ДГ „Слънчице“ гр. Мездра 

ДГ „Роза“ гр. Мездра 

ДГ „Детелина“ гр. Мездра и филиал гр. Мездра, ул.“Христо Ботев“ № 4  

ДГ „Звездичка“ с. Зверино 

Чл. 3. В тази Наредба се уреждат въпросите свързани с взаимоотношенията с 

длъжностните лица, институциите и родителите.  

Чл. 4. В детските градини на община Мездра се организират следните допълнителни 

услуги за отглеждане на деца: 

1. Почасови; 

2. Съботно –неделни; 

3. Сезонни. 

 

Глава втора 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЧАСОВА ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА 

Чл. 5. Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и 

отглеждане на децата. 

Чл. 6. Почасовата организация е в рамките на три последователни астрономически часа 

на ден, за времето от 9,00 до 12.00 часа.  

Чл. 7. Почасовата организация се осъществява само през учебно време от 15 септември 

до 31 май. 

Чл. 8. Почасовата организация се осъществява заедно с децата в групата и може да се 

включат не повече от две деца в група.  

Чл. 9. В почасовата организация се организират както основна, така и допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие. 

Чл. 10. Приема на деца за почасова организация се осъществява след подадено 

заявление от родителя, като в него е посочено времето за участие в почасовата форма. 

Чл. 11. За почасовата организация се заплаща такса, определена в Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 

СЪБОТНО НЕДЕЛНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 

Чл. 12. Съботно неделната допълнителна услуга  осигурява възпитание, социализация и 

отглеждане на децата. 

Чл. 13. Съботно неделната допълнителна услуга се осъществява само през учебно време 

от 15 септември до 31 май. 

Чл. 14. Съботно-неделната допълнителна услуга не осигурява задължителна 

предучилищна подготовка на детето. 

Чл. 15. В съботно неделната допълнителна услуга се организират само допълнителни 

дейности с децата. 

Чл. 16. Съботно неделната допълнителна услуга се организира само при наличие на 

минимум 12 деца в разновъзрастова група. 

Чл. 17. Приема на деца за съботно неделна допълнителна услуга се осъществява чрез 

предварително подадено заявление от родителя до 25 число на предходния месец. 



Чл. 18. За съботно неделната допълнителна услуга се заплаща такса, определена в 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

Чл. 19. Продължителността на съботно неделната допълнителна услуга е в рамките на 8 

астрономически часа, от 8,00 часа до 16,00 часа. 

 

СЕЗОННИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСУЛГИ 

Чл. 20. На територията на община Мездра, не се предлагат сезонни допълнителни услуги. 

Чл. 21. Детските градини на територията на община Мездра, работят целогодишно при 

целодневна организация на работа. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Наредбата се издава на основание чл.68, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование.  

§2. Директорите на общинските детски градини  

1. Привеждат вътрешните актове на детската градина в съответствие с настоящата 

наредба. 

2. Не допускат провеждане на дейности извън ДОС. 

§3. Копие от наредбата да бъде поставено на видно място в детските градини с цел 

запознаване на всички заинтересовани лица и осигуряване публичност на дейността на 

детската градина. 

§4. Настоящата наредба се публикува на електронната страница на община Мездра. 

§5. Настоящата Наредба е отворена и подлежи на актуализация при промяна на 

нормативни документи. 

§6. Настоящата наредба е приета с решение 224, по протокол 15/27.10.2016 г. на 

Общински съвет Мездра и влиза в сила от 27.10.2016 година.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


