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ОТНОСНО:  Прием на децата ненавършили 3 годишна възраст  в Целодневните 
                           детски градини в селата Крива бара и Василовци 
                         
  

Уважаеми общински съветници,  

 Със започване на новата учебна година вече и детските градини на 
територията на общината срещат затруднения при сформиране на групите 
отговарящи на изискванията на Закона за народната просвета. Това се дължи на 
намаляването на раждаемостта през последните години, миграцията и високата 
безработица в нашия регион. 

Детските градини в общината, въпреки че формално не са на делегиран 
бюджет и директорите им не са ВРБК, работят в голяма степен при такива 
условия. Всяка детска градина има самостоятелен бюджет, които съответния 
директор повече или по-малко управлява и носи отговорност за спазването на 
финансовите правила. Съгласно ежегодните решения на МС за разделение на 
дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от 
държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните 
от държавата дейности издръжката за 2014г. на едно дете в подготвителна група е 
1783,00лв,. а издръжката на едно дете в ЦДГ за деца от 3 до 4 години включително 
е 1665,00лв. При формирането на бюджетите на детските градини в началото на 
годината се установи, че детска градина със записани по малко от 40 деца  не 
може да издържи финансово годината. 

В момента в ЦДГ Василовци са записани 40 деца в две групи както 
следва: 

 - ПГ 5 и ПГ 6 – 1 смесена група с 12 деца 
 - ДГ 3 и 4 год. – смесена група с 28 деца, от които 8 деца на 2 годишна 
възраст. 
 Във ЦДГ Крива бара са записани 43 деца в две групи както следва: 
 - ПГ 5 и ПГ 6 – 1 смесена група с 14 деца 
 - ДГ 3 и 4 год. – смесена група с 29 деца, от които 12 деца на 2 годишна 
възраст. 



 Съгласно чл.18 от ЗНП и по точно чл.26 от ППЗНП „Детските градини са 
подготвителна институция в системата на народната просвета, в която се 
отглеждат , възпитават и обучават деца от 3 години до постъпването им в 1 
клас.” 
 Съгласно чл. 2а ал. 1от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в 
групите на училищата , детските градини и обслужващите звена. „ В детските 
градини и обслужващите звена, които не прилагат системата на 
делегираните бюджети, броят та групите, както и броят на децата и 
учениците в тях се определят от първостепенния разпоредител с бюджетни 
кредити съгласно разпоредбите на наредбата.” 

Следователно, за да могат детските градини в с.Василовци и с.Крива бара да 
функционират нормално за учебната 2014/2015г. на основание чл.21, ал.1 т.23 и 
чл.17, ал.1 т.3 от ЗМСМА  поради липсата на яслени групи в детските градини в 
селата Крива бара и Василовци е необходимо Вашето Решение за приемане на деца 
за учебната 2014/2015 година ненавършили 3 години. 
  Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния проект  за 
решение:     

 
На  основание чл.21, ал.2, чл.21,  ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА  и чл. 

2а ал. 1от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата , 
детските градини и обслужващите звена. Общински съвет Брусарци 

 
РЕШИ: 
  

  Разрешава приема на деца ненавършили 3 годишна възраст в Целодневните 
детски градини в селата Крива бара и с.Василовци, поради липса на открити яслени 
групи. 
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