НАРЕДБА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЩИНА МОНТАНА
/приета с Решение № 305/27.10.2016 г./
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
(1) Организацията на предучилищното образование в детските градини в Община
Монтана, както и:
1. Работното време на детските градини в Община Монтана;
2. Целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна организация на педагогическо
взаимодействие.
(2) Организацията и цените на допълнителните педагогически услуги, предлагани в
детските градини на Община Монтана и организиране на съботни дейности като
допълнителни услуги по отглеждане на децата в детските градини в Община Монтана.

Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НАПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКИТЕ
ГРАДИНИ
Чл. 2. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години.
(2) Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с
продължителност 12 месеца.
(3) Учебната година включва учебно и неучебно време.
Чл. 3. (1) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на
следващата календарна година.
(2) Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната
седмица.
(3) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2
от Кодекса на труда обявените почивни дни са неработни, съответно обявените работни
дни са учебни за децата.
Чл.4. Неучебното време е в периода от 1 юни до 14 септември.
Чл. 5. (1) Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна,
почасова или самостоятелна организация.
(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в
съответствие с чл. 9, ал.1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното
образование.
(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или
полудневна организация, а самостоятелната - за отделно дете извън групите по чл. 9, ал.
1. от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

1

(4) Родителите /настойниците/ на децата избират вида на организацията на
предучилищното образование.
(5) За избора на почасова и полудневна организация родителят /настойникът/ подава
заявление до директора на съответната детска градина.
Чл. 6. (1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и
отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.
(2) Работното време на детските градини в Община Монтана е от 6:30 ч. до 18:30 ч.
(3) В целодневната организация в учебното време се редуват основна и допълнителни
форми на педагогическо взаимодействие, а в неучебното време – само допълнителни
форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:
1. условия и време за игра, почивка, включително следобеден сън;
2. условия и време за хранене - сутрешна закуска, обяд и две задължителни
подкрепителни закуски - между сутрешната закуска и обяда и между обяда и вечерята;
3. дейности по избор на детето.
Чл. 7. (1) Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и
отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди
обяд през учебната година – от 6:30 ч. до 12:30 ч.
(2) В полудневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни
форми на педагогическо взаимодействие, а в неучебното време – само допълнителни
форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:
1. условия и време за игра и почивка;
2. условия и време за закуска;
3. дейности по избор на детето.
Чл. 8. (1) Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и
отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден – от 8:30 ч. до
11:30 ч.
(2) Почасовата организация се осъществява само през учебно време.
(3) В почасовата организация се организират основна формана педагогическо
взаимодействие, а ако продължителността на престоя на детето позволява – и
допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват условия и
време за игра, почивка и дейности по избор на детето.
(4) За ползване на услугата по ал. 1 родителите /настойниците/ на децата от 2 до 4
години заплащат месечна такса съгласно § 4 на преходните и заключителни разпоредби.
Чл. 9. (1) Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и
отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето
от детската градина или училището в началото и в края на учебното време по чл. 12, ал.
1 на Наредба №5 от 03. 06. 2016 г. за предучилищното образование.
(2) Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за
съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в регионалното
управление по образование по чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното
образование.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. Копие от акта за раждане на детето;
2. Копие от лична карта на родителите;
3. Декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите
особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на
физическото и психическото му здраве и благополучие;
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4. Програма за развитие на детето, съгласно чл.18, ал. 3 от Наредба № 5 от 03. 06.2 016 г.
за предучилищното образование.
(4) Експертната комисия в едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 2 и
анализ на документите по ал. 3 одобрява или отказва да одобри включването на детето в
самостоятелна организация.
(5) Постиженията на детето, в съответствие с чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 от 03. 06. 2016
г. за предучилищното образование, което се възпитава, социализира, обучава и отглежда
при самостоятелна организация, се определят от учители в детската градина в началото и
в края на учебното време по чл. 3, ал.1 от тази наредба.
(6) За провеждане на дейността по ал. 5 родителите осигуряват присъствието на детето в
определен от детската градина ден и час.
(7) Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на учебното време
съгласно чл. 3, ал. 1 не постига компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 от 03.
06. 2016 г. за предучилищното образование, от следващата учебна година се включва в
целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищно образование по
избор на родителите.

Глава трета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ,
ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА МОНТАНА И
ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ КАТО
ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА
Чл. 10. (1) В детските градини може да се организират съботни дейности като
допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите /настойниците/
и при условията и по реда, определени от тази наредба.
(2) Дейностите по ал. 1 се предлагат в рамките на 4 астрономически часа на ден от 8:00 ч.
до 12:00 ч.
(3) Съботните дейности на педагогическо взаимодействие осигуряват:
1. условия и време за игра и почивка;
2. дейности по избор на детето.
(4) Родителите /настойниците/, желаещи децата им да посещават съботни дейности
заявяват желанието си писмено при директора на съответната детска градина
предварително - до четвъртък включително на текущата седмица.
(5) За дейностите по ал.1 родителите /настойниците/ заплащат такса съгласно § 4 на
преходните и заключителни разпоредби.

Чл. 11. (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) За дейностите по ал.1 родителите /настойниците/ заплащат такса, съгласно § 4 на
преходните и заключителни разпоредби.
(5) Редът и условията за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на
детската градина се определят в Правилника за дейността на детската градина.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл.
68 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 19 от
Наредба № 5 от 03. 06. 2016 г. за предучилищното образование /Обн. - ДВ, бр. 46 от
17.06.2016 г., в сила от 01. 08. 2016 г./
§ 2. Тази наредба влиза в сила от 1 ноември 2016 г.
§ 3. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и от училищата, които осъществяват
задължително предучилищно образование в община Монтана.
§ 4. В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Монтана чл. 24, ал. 1 се изменя така:
Чл. 24 (1) /р-е 45/15.03.04 г.; р-е 333/27.10.05 г.; р-е 38/12.02.08 г.; р-е 409/21.01.10 г.; р-е
1166/18.12.14 г. За ползване на детски ясли и детски градини родителите или
настойниците на всички деца заплащат такси, както следва:
-

за отглеждане на децата в общинските детски ясли – 40 лв. месечно;
за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2 до 4 години
при целодневна организация в детски градини в гр. Монтана – 40 лв. месечно;
- за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2 до 4 години
при целодневна организация в детски градини в селата на община Монтана – 30
лв. месечно;
- за осигуряване храненето на деца на 5-6 години, посещаващи подготвителните
групи на целодневна организация в Монтана – 40 лв. месечно;
- за осигуряване храненето на деца на 5-6 години, посещаващи подготвителните
групи на целодневна организация в селата на община Монтана – 30 лв. месечно;
- за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2 до 4 години
при полудневна организация – 20 лв. месечно;
- за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата от 2 до 4 години
при почасова организация – 10 лв. месечно;
- за отглеждане на деца по 4 часа в събота – 20 лв. на ден;
- за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската
градина /чужд език, танци, спорт, художествени дейности/ - 2 лв. за учебен час от 30
минути.
§ 5. Контрол по спазването на наредбата се осъществява от Дирекция „Хуманитарни
дейности” и Дирекция „Финансово стопански дейности” в Община Монтана.
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