
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ТРЯВНА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от Силвия Кръстева 

Кмет на Община Трявна 

 

 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на децата в общинските детски градини. 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

През 2017 г. Общински съвет – Трявна прие Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини  във връзка с чл. 

59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО),  обн., ДВ, 

бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г. изм. и доп., бр. 17 от 25.02.2020 г., бр. 82 

от 18.09.2020 г. 

Съгласно чл. 6 от тази Наредба предучилищното образование е задължително 

от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на 

детето. 

През 2020 г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за 

предучилищното и училищното образование. Съгласно изменението на чл. 8, ал. 1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, предучилищното образование 

е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-

годишна възраст на детето. 

Съгласно § 16 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование в 

срок до началото на учебната 2023 – 2024 г. общините създават необходимите условия 

за осъществяване на задължителното предучилищно образование по чл. 8, ал. 1 на 

децата на 4-годишна възраст в съответствие с изискванията на този закон и 

подзаконовите актове по прилагането му. 

Със свое Решение № 107 от 20.05.2021 г. Общинският съвет – Трявна определи 

задължителното предучилищно образование на децата в община Трявна, навършващи 4 

години през календарната 2021 г., да се осъществява в ДГ „Калина“,  ДГ „Светлина“ и 

ДГ „Осми март“ от началото на 2021-2022 учебна година. 
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Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Трявна да вземе 

следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 2 , предложение четвърто, във връзка с ал. 1, т. 23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и § 17 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и 

училищното образование и във връзка с Решение № 107 от 20.05.2021 г. на 

Общински съвет - Трявна 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА 

 

РЕШИ: 

 

I. Изменя и допълва Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на децата в общинските детски градини, както следва: 

 

 Чл. 5 и чл. 6 се променят така: 
 

Било: 

Чл. 5  

(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта 

подготвителна възрастова група. 

 

Чл. 6 Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с 

начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето. Задължителното 

предучилищно образование продължава до постъпването на детето в I клас, като 

родителите избират вида на организацията на предучилищното образование. 
 

Става: 

Чл. 5  

(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява във втора, трета и 

четвърта подготвителна възрастова група. 

Чл. 6 Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с 

начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето. Задължителното 

предучилищно образование продължава до постъпването на детето в I клас, като 

родителите избират вида на организацията на предучилищното образование. 



  

II. Изменението и допълнението в Наредбата да се публикува на интернет 

страницата на Община Трявна на основание чл. 37, ал. 3 от Закона за нормативните 

актове, като чл. 5 и чл. 6 влизат в сила от датата на публикуването им.  

 

 

Приложения: Мотиви за промени и допълване на Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини, Проект на 

предвижданите промени Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване 

на децата в общинските детски градини, Протокол за публикуване. 

 

 

 

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА 

Кмет на община Трявна 

 

 

Съгласувал: 

Адв. Камелия Бижева 

Юрист на община Трявна 

 

Съгласувал: 

Албена Конакчиева 

Секретар на община Трявна 

 

 

Съгласувал: 

Инж. Румяна Цанева 

Директор дирекция „СДУР“ 

 

 

Изготвил: 

Кольо Дабков 

Ст. експерт „КОСЗ“ 


