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Наредба  за  прием  на  деца  в  абщинските  цетски  градини  и  в  
подroтвителките  групи  в  обтцныските  учи  zища  на  територията  на  

Столична  сзбщина  

Ряздел  I. ОБЩИ  IIOЛOЖEHILH 

Чл. 1. С  тази  наредба  се  определя  редът  и  услввията  за  rгентрализирано  етектрон:но  
класнраие  за  приегм  на  деца  в  обтдинските  детски  rрадини  (ДГ) и  в  подrотвителните  
групи  (ГIГ) в  абщинските  училища  на  територията  на  Столична  община  чрез  
Информацианна  система  за  абслужване  на  детските  заведенин  и  падготвителните  групи  
в  училитг.tата  IИСОДЗ  и  ПГУ1. 

Чл. 2. Електронната  класиране  не  се  прнлага  за  детски  rрадини  със  специални  групи. 
К,тасирането  се  извърппза  от  експертна  комисия, назначена  от  директора  на  съответната  
детска  градина, с  учасrиета  на  медицински  специа.гисти. Инфармация  за  залгисаните  деца  
се  отразява  в  I4С4ДЗ  и  ПГУ. 

Чл. 3. ГIредучилищиото  образование  се  всъществява  от  .иетските  градини, а  
за.дылжителноrа  предучилищно  абразование  и  от  учитпiщата, които  могат  да  всигурит  
условия  за  тава. 

Чл. 4. Детските  градини  са  ииституztии  в  системата  на  предучилищното  образование. 
в  коита  се  отглеждат, възrrитават, социапизнрат  и  обучават  деца  от  тригадишна  възраст  
до  постъпванета  им  в  I к:тас  в  съответствие  с  държавиия  вбразователен  стан;Iарт  за  
предучилитдното  образовахие. При  условията  и  па  реда  на  Закона  за  предучилишнота  и  
училищнато  образование  в  детските  rрадиии  може  да  се  приемат  за  атглежданез  
възпитаиие, социализация  и  обучение  и  деца  на  двегадишна  възраст. В  детскиrе  rраднни  
може  да  се  разкриват  яслени  групи  за  атг,теждане  на  деца  от  i 0-месечна  ,ао  тригадицzна  
възраст. 

Чл. 5. Учиnището  е  институция  в  системата  на  пре.аучилипiното  и  училипtното  
образввание, където  може  да  се  извършва  и  задыгжите;zно  предучилииzно  образование . 
В  училктцата  децата  в  заkдължителна  предучилищна  възраст  се  обучават, sъзпитават  и  
социапизират  при  условията  и  по  реда  на  държавния  образователен  стандарт  за  
преzучилищното  образовавие . 

Чл. Ее. Предцчи.тигцното  образавание  в  детските  rрадихи  на  територията  на  Столична  
вбщина  може  да  се  осъпzествява  при  целодневна, почасава  и  самоствятелиа  врганизация. 

(i} L~еладневната  арга.низация  асигурява  възпитание, социализация, обучение  и  
атгдеждане  на  децата  в  рамките  на  12 астрономически  часа  на  ден  през  учебната  гадина  
от  IS септември  до  14 септември  вк.~zкзчкте3но  на  сгедващата  ка,тендарна  гвд'ина. 

(2) Гlвчасввата  врганизаиия  осиrуряна  sъзпитание, соииализация, обучение  и  
отглеждане  на. децг.та  на  з  и  4 годишна  възраст  в  рамките  на  3 госледавахеяни  
ас  т  рвнсмнчееки  чаеа  на  деы  и  се  всъшествява  самв  zрез  учео"нв  време  от  l 5 септември  
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.ао  3 май  на  следвашата  капендарна  rодияа. Пвчасовата  организация  се  всъіцествява  
загдно  с  децата  в  rpyrra за  целодневна  организация . катв  в  една  rpyna мвже  да  се  включат  
не  повече  от  2 деца. 

(3) Самостаятелната  организация  включва  възпитаниг, социализация, обучекие  и  
отглеждане  на  детето ,. арганизирана  от  родите.zя, и  прос,тедяване  постиженинта  на  ztereтo 
от  детската  градина  иzи  училището . Самоствяте.-rната  врганизация  се  прввежда  по  
заявенв  желание  на  родите:гя  за  съатветната  учебна  година  и  след  одвбрение  от  
експертната  квмисия  в  РУО-Свфия-град  и  не  е  обвързана  с  иСбД3 и  ПГУ. 

цл. 7. Тlредучнлишнатв  обраsование  в  училищата  на  територията  на  Ствлична  
сзбщина  моэке  да  се  всъгцествява  при  по:падневна  ити  целодневна  организация  на  учебния  
ден. Училищното  образавание  се  арганизира  в  учебни  години, които  включват  учебни  
сроквве, учебни  седмицн, учебни  дни  и  учебни  часове, както  и  ваканции. $акандиите  на  
децата, посещаващи  подгатвитглиите  групи  в  вбщинскитг  учитицtа, се  впредглят  със  
заповед  на  министъра  на  образаваннето  и  на}°ката  с  изкl-сючение  на  лятната  ваканция. 

Чл. 8. Настаящата  Наредба  за  прием  на  деца  в  обшинските  детеки  градини  и  в  
пвдгатвителните  групи  в  вбщииските  училиша  на  територията  на  Столична  вбщина  
обкваща  працесите  пв  регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване  
и  отписване  на  деца  от  детските  rрадини  и  подrотвителиите  групи  в  училищата  на  
територията  на  Столична  вбщхна. 

Ч.г. 9. Дгцата  във  всички  възраствви  групи  се  приемат  целогвдишно , при  напичие  на  
свободни  зиеста. 

Ч.i. 1а. Прн  недастатъчен  брой  деца  за  сфврлhиране  на  атделuа  възраствва  rрупа  
!първа, втора, трета  подготвитеяна  и  четвърта  подготвнтелна, в  детските  градини  мвже  
да  се  сфврмкрат  и  смесени  грцпи  с  деца  на  различна  възраст. 

Чл. 11. Свободните  места  и  ервкввете  за  кFiасиране  и  записване  за  всяка  възрастова  
група  се  обяаяват  от  директврите  на  детските  градини  и  учитигцата  с  подгвтвителни  
rрупи, съгласнв  график  на  дейноетите. Графикът  на  дгйностите  се  пуб  lикува  в  начаlzата  
на  всяка  календарна  година  на  саlтта  на  Информаиионната  система  за  абслужване  на  
детските  заведения  и  подготвитепните  групи  в  учил:иr.цата  ЍCОД3 и  IIГYІ. 

Раздел  Н. ПРОЦЕДУРИ  

Ч.п. 12. Регистра [сня  и  кандндатстване  

(1) Всички  деца, кандидатствацги  за  прием  в  обцхински  ,аетскн  градини  и  
nвдгвтвителни  групи  в  общински  учи.-£ища  на  територията  на  Сталична  община  се  
регнстрнрат  в  ИС©ДЗ  и  It1 У. В  сайта  на  ИСОД.З  и  ПГц  се  публхкуsаг  спиrьци  на  
кандидатстващите  деца, съ,аър:каши  инициа _ти  на  кандидата, следвани  от  
цдентяфикгционен  квмер.. съгласна  .из:искваяията  на  Закона  за  .зацzита  на  личните  данни  
и  Регламент  iLC ) 201 бг̀б79 на  Еврвпгйския  парламент  и  на  Съвета, абщи:ят  брвй  твчки  н  
Уюреднвст  на  же;таниетв  за  съответната  кандидатура. 
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(2) Регистрирането  и  кандидатсrванета  се  извършват  по  електронен  път. 
I'одителят /настойник-ът  предварително  се  запознава  с  начина  на  регистриране  в  сайта  на  
ИСОД3 и  ПГУ  на  адрес:  vw.kg.sofia.b~. В  случай.. че  родителят!настойникът  е  в  
невъsможност  по  обектхвни  причини  сам  да  създаде  електронек  профил  на  детето, е  
задъsтжително  да  попъ.тни  в  детската  rрадинаlучиачището  писмено  заявление  с  всички  
датiни. неооходими  за  регистрирането  и  кандидатстването . Данните  се  въвеждат  в  
електранната  система  от  директорите  на  детските  градини  и  училищата  в  съпхия  ден. 

(3) В  процеса  на  кан,аидатстване  е  възможно  актуал.изиране  на  профила  на  всяка  
:zете, доо"авяне  иlили  промяна  на  поредността  на  желанията  за  определени  детски  
градиниlучилигда, което  се  извършва  в  ИСОДЗ  и  ПГУ  или  чрез  дапъ. тнително  заявление  
..to ,гtи.ректара  на  детската  гра,аина%учи:гипtето. 

Ч  т. 13. Оfьявяване  на  свободнн  :кеста  

(1) Свободните  места  за  прием  в  детските  градини  и  подготвителните  групи  в  
училищата  се  обявяват  еъгzасна  графика  на  дейностите, публикуван  в  ИСUДЗ  и  ПГУ. 

(2) Директорите  на  детски  градиниlучилища  сваевременно  ак-гуаззизират  броя  на  
свобадиите  места, като  класиране  се  извършва  за  всички  абявени  свободни  места. 

(3) Директорите  на  детски  градини  обявяват  свооодните  места  поотделна  за  
целодневна  или  почасава  организация. В  зависимост  от  капацитета  на  rp}тrите, се  
обявяват  и  свооодни  места  за  почасова  орrанизаиия. 

(4) Директорите  на  училипzа  обявяват  своо"адните  места  за  подготвите:гните  групи  
паотделна  за  по.тудневна  или  целодневна  арrанизация. 

Чл. 14. Класиране  

(1) IСласиранията  се  извършват  епоред  графика  на  дейнастите, пуtiликуван  на  сайта  
на  ИСQДЗ  и  ПГУ. 

(2) IСласиранията  се  извършват  от  ИССiД3 и  ПГц  съг.пасно  въведеката  от  
родителя'настойкика  информация  за  наличие  на  критерии, пасочени  в  Раздел  III 
..Критерии", чл. 1$ от  хастояiцата  Наредба. 

(3) Класирахията  се  извършват  по  реда  на  хселанията  на  родитегя,'настойника  за  
съответните  детски  градиниlучиj-гища. 

(4) Класиракията  се  извърпrват  поотделно  за  всяка  възрастава  група, за  всяка  сграда. 
на  детска  rрадина/училхше, за  целодневна  и  почасава  орrанизация  в  детските  градини  и  
полудневна  и  целодневна  организадия  в  учнлищата  чрез  ИСОДЗ  и  ПГУ. 

(5) В  детските  градиниlучилищата, за  групите  с  прием  от  начаi-гото  на  навата  учебна  
тодина, ка  пърsо  класираг€е  с  пргдамство  се  кзгасират  децата  па  саииаатни  критерии, 
които  не  могат  да  в"ъдат  повечг  от  3ti °fo от  общня  брай  на  абявените  евободни  места. 
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(6) В  детските  градини  и  подгатвителните  групи  в  училишата  могат  да  се  приемат  
до  3 деца  със  специа,тни  абразователня  потребнвсти, за  които  радителят/настойникът  
представя  в  детската  градина  докумеи r от  Реrнонялння  екип  за  подкрепа  за  личностното  
развитие  на  децата  със  СОП. 

(7) Съгласно  чл. I92, ал. 3 от  Закона  за  предучилищната  и  училищиото  образование, 
в  с.Тгучаите, когато  на  територията  на  населенота  цясто  няма  друга  група, каята  да  
осигурява  същото  по  вид  образование, броят  на  децата  в  конкретната  група  в  детската  
градикаi'училището  може  да  бъде  па-голям  от  посочекия  в  чл. 1~, ал. (6) от  Наредбата, 
с1-гед  разрешение  на  началника  на  РУО  — Сафия-грац. Преддоженияrа  за  цвеличаване  
броя  на  децата  се  правят  от  Екипа  за  подг.-репа  за  личнастио  развитие  в  детската  
rрадина/училището, а  когато  не  е  формиран  такъв  - от  Региана,чвня  екип  за  падкрепа  за  
тхчяоетнº развитие  на  децата  и  учеииците  със  специалхи  вбразователни  патребности. 

(8) В  детските  градини  и  подгатвителните  групы  в  училыщата  моrат  да  се  приемат  
деца  с  хронични  забалявания, за  които  родителятlнастайникът  представя  в  детската  
градина  всичхи  неааходими  документи, посвчени  в  раздеп  II, чл. 18, т. 18 от  Наредбата. 
Брºят  на  децата  с  хранични  забалявания  е  до  5 в  група. 

(9) Близнаци  се  приемат  заедна, акº пояе  един  от  тяк  е  класиран. 

(10) В  детските  градини  децата  моrат  да  се  к.тасират  и  записват  в  пº-гºляма  и.аи  по- 
малка  възрастова  група, когато  има  наличке  на  свабаднк  места  и  няма  чакащи  за  прием  
деца  от  съответната  възраст. 

(11) След  всяко  класиране, в  ИСОДЗ  и  ПГi' се  пу6ликуват  спясъцы  на  к.-гасираните  
деца, еъдържащи  инициали  на  децата, следвани  от  идентификационен  номер, 6рай  твчки  
и  генерирания  елучаен  номер, в  случаите  на  чл. 20 от  настоящата  Наредба. Информация  
за  класирането  родителят/настайникът  може  да  получи  в  детските  градинн/училищата  от  
директºра  и1•ги  упълномощеяа  със  заповед  от  него  лице. 

(12) След  първотв  класираие  за  прием  от  началото  на  нввата  учебна  годкка  
родителят/наствиникът  получава  информация  по  електронна  погца  за  статуса  на  детета  
му  — класирано/некласирано. За  всички  встаналн  класирания  уведом:гение  патучава  
единствено  родителят/настойникът  на  кl-тасиранвта  дете. 

Отгаворност  на  родителя /настойнкка  е  да  следи  информаци.ята  за  кла.сиранията  и  да  
спазва  срвкавете  за  записваие. 

(13) В  случай, че  родителятlнаствйникът  на  дете, класираиа  в  детска  
градинаlучилише  не  запитпе  детеrо  си  в  апределеяия  срок, туби  право  за  кандидатетване  
в  съответната  детска  градкнаlучклище  до  начапато  на  класиранията  за  сlzедващата  
уче5ха  година. 

Детето  може  да  участва  за  еледващо  клаеира.не  според  заявените  в  ИСОДЗ  и  ПГУ  от  
родитепяlнастайника  жеr=танкя. Двпълннтелните  точки  за  паредносrrа  на  детските  
градини/училигтгата  спаред  желанията  на  рnдителя/настайника  па  низходятц  ред  се  
на.иаляват  с  1 точка. 

(44) При  две  пос  тедовате^ки  rсласирания  па  първо  желангге, за  каито  
рпдятелят/наствкнит.-ьт  не  е  записал  детето  или  не  е  подал  загвление  до  ,аиректора  на  
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детската  градинаlучи.zииzето, че  не  желае  да  запите  детето, п  би  правота  да  
кандидатства  до  начаготв  на  класираникта  за  следвагпата  учгбна  година. 

Ч.з. 15. Загтисване  

( I) Родите  гятiнастойникът  и  ти  угтълномощено  от  него  zице  записва  класираното  
дете  в  детската  rралинаiучитището  в  рамките  на  определения  срок. 

(2) При  записване  рвдителятlнастойникът  пргдставя  заяв,чение. В  заявлението  
задълэкителнв  се  изписват  трите  имена  на  ,аетето, ЕГН,'ЛНЧ, постоянен  адрес  на  
родитепнте/настойнидите  и  телефон  за  кантакт. Представят  се  оригинали  на  
удостоверениетв  за  раждане  на  ,аетето  и  лични  карти  на  радите.титг;настойника  за  
сверяванг  на  данните. 

(3) При  записване  родителят,'настойникът  се  запознава  срешу  пвдпис  е  Правилника  
за  дейносrrа  на  детската  градинаlучилището, както  и  със  списъка  на  медицинските  
изслгдхания  и  документи, квито  трябва  да  представи  при  постъпване  на  детето. 

(4) След  записване  на  детето  в  детска  грядинаtучи:rище  всички  желания  на  
родителяlнастойкика  се  премахват  от  ИСОДЗ  и  ПГУ. 

(5) Дирекrорът  на  детската  градинаiучилището  и,ти  упълномашена  със  заповед  от  
него  :гице  извърпiва  проверка  на • задължитглните  документи  и  на  докумгнтите, 
у;тастоверяващн  наличие  на  критерии. посочени  в  t аздетг  III „Критерии", чл. 18 от  
настояшата  Наргдба. Ако  докутиенгите  удостоверяват  декларираните  от  
родитеzяtнастойника  критерии, директорът  записва  детето. Всяко  заттисано  дете  се  
отразява  в  ИСОДЗ  и  ПГУ  от  директора  на  детската  градииа'учи:rището, и.-ти  от  
упъ.-тномвщено  със  заповед  от  него  лице, до  изтичаке  на  ерока  за  записване  за  
съответнота  к,засиране. 

(б) Дгте, класирано  чрез  ИСОДЗ  и  ПГУ  не  се  заnисва, ако  директорът  на  детската  
градинаlучиnишето  устанави, че  родите.зят,'наствйникът  е  заявил  критерии, за  които  не  
могат  да  бъдат  представени  еъответните  документи. При  две  класирания  на  дете  и  
непргд.ставгни  документи  от  родите:гяlнастойника, удоставеряващи  наличието  на  
критерии, днректорът  не  записва  детето  и  то  губи  правото  да  кандидатства  до  началото  
на  класиранията  за  спедващата  учебна  година. 

(7) Когатв  в  грула  има  класирани  повече  от  3 деца  със  СОП, директорът  има  право  
да  не  запише  децата, когато  детската  гра,дина  не  разполага  с  необходимия  ресурс  за  
осигуряване  на  допълнитеяна  подкрепа  за  личностно  развитие  на  децата. В  този  случай, 
сълтасио  чл. 144, а✓т. 2 и  а.-г. 3 от  Наргдба  за  приоо'щаващотв  оаразввание, директорът  на  
Регивначния  център  за  подкргпа  на  процеса  на  приобшаващото  nбразование  (РЦГIППО) 
може  да  издаде  мотивирано  становише, в  което  да  се  вктючи  препоръка  за  подхвдяша  
детска  градина, в  която  детето  ла  се  насвчи  при  епазване  на  чл. I92 от  3ПУО. 

($} При  постъпване  на  детето  в  детска  градкиа, родктелятiнастайнккът  предстаsя  
медицинските  документи. посвчени  в  чл. 4, ал. ? от  Наредба  N s от  Оэ.С)2.2007 г. за  
здргвните  изисквакия  към  ,аетските  градини, a при  нгобходимвст  и  други  ;iопътчнитг 3гни  
документи . 
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(9) В  ц.етските  градини  постъпването  на  децата, кзтаснрани  за  прием  през  навата  
учебна  гадхна, се  извърцzва  паетапно, нº не  по-късна  ат  5(} ,ани  за  ясt-гени  групи  и  30 дни  
за  градински  rрупи, считана  от  I5-ти  септември  на  съответната  календарна  roauua. За  
текущи  класирании  срºкът  започва  да  тече  от  f[атата  :гта  записване  на  децата. При  
неспазване  на  този  срак  и  при  непредставяне  на  медицински  документ, удостºверяваш  
невъзможносгса  детето  да  пºсешава  детска  градиха, незаетато  мястº ºстава  свºбºднº за  
спедваща  кrгаенране. Радите.гятiнастайникът  губи  правото  си  за  кандидатстване  в  
съатвгтната  .аетска  градкха  д© нача1тото  на  приема  за  спедващата  учеона  rодина. 

Детето  маже  да  участва  в  следващо  ктrаскране, ката  дапъ.ткитезrните  точк.и  за  
пвреднас  a 	іa на  детскиrе  градини  спорец  жезтанието  на  радитетнте  па  низАодящ  ред  се  
намаляват  с  I тºчка. 

Чл.1б.11реместване  

(i) Премеетване  на  дете  от  едяа  детска  традина/учклище  в  друrи  маже  да  се  
осъществи  при  налнчие  на  свºбадно  място  по  реда  на  класиране  и  записване, посочени  в  
чл. 14 и  чп. i 5 от  наетоящата  Наредба. 

(2) Директºрите  на  детски  градини/учи.,~игца  могат  да  извършват  премеетване  на  
иеца  между  две  детекя  градиннlучилища  след  пода,дени  писмени  заяв.-rгния  от  
радителиrеlнастºйннците  и  на  двете  деца. Преместианетº се  ºтразява  в  иСОДЗ  и  ПГУ  
от  директорите. 

(3) .Гlри  преместване  на  дете  по  предасодните  а.з. 1 и  ал. 2 детето  има  право  да  
посеrцава  детската  градuкаlучилигцетº до  датата  на  пастъпванета  му  в  новата  детска  
градина!училище. 

(4) Когато  аетската  градкна  не  раsполага  с  нвобходимия  ресурс  за  ºсигуряване  на  
допълнителна  пºдкрепа  за  тУичносrнº развитие  на  дете  със  СОП, дирен.~гарът  на  детската  
градина  може  с  мотивирано  становище  да  поиска  от  РЦГIППО  пренаеачване  на  детето  в  
дpyra детска  градина. 

Чл. 17. (3тпзсвяне  

(1) Децата  се  ºтписват  от  детска  градинаlучиsтище  слев  писмеяо  заявено  желание  на  
родитеsгяlнастойника  до  директора  на  образователната  инститSция. 

(2) Отписването  се  атразява  в  ИСОДЗ  и  ПГУ  от  циректºра  на  детската  
гра,дина/учu ли  шето  , 

Е'азде  т  1lI. КРИ'I ЀР.ИИ  

Чл. 18. В  детскиrе  ГваДихи /уЧ£1лицгата  се  прхеиатдеца, които  отговарят  на  сле,цните  
критерии: 
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?t°º ОБIЦИ  КРИТЕРИH НЕОБХОДИМИ  ДOKYMEFITИ  

~ 

Постоянен  или  настоящ  адрес  на  
територията  на  Столична  оо"гцина  
на 	 един 	 от  
родителитеfнастойниците . 

- за  постоянен  адрес  —> Т. 

Лична 	карта 	!за 	постоянен 	адрес/ 	или  
ориrинал  на  удостоверение  за  настоящ  адрес  
на 	е.аин 	от 	родителите, 	изда,дено 	от  
съответната  районна  ааминистрация  преди  
датата  на  класиране  на  дгтгто. 

- за  настоящ  адрес  — 2 т. 

2 

Постоянгн  или  настояш  адрес  на  
територията  на  аткинистратнвния  
район 	на 	детската  
гра,аинаiучи-rището  на  поне  единия  
от  родителите  /настойгнипите  — 1 т. 

Лична 	карта 	'за 	постоянен 	адрес/ 	или  
оригинал  на  удостоверение  за  настояzц  адрес  
на 	е~.'tин 	от 	родителите, 	йздадено 	от  
съответнаrа  районна  адкинистраиия  преди  
,аатаrа  на  класиране  на  дгтето. 

3 
Рабатещ  родител  /и.ти  в  отпуек  за  
оттлеж,аане  на  дете/ — по  l т. за  
родител. 

За  работещ  родител  по  труцово  или  служебно  
правоотношгние  — служебна  бележка  от  
рао"отnдатетцzfосиrурителя, 	която 	съдържа  
изк. Ns, мокър  печат  с. подпис  и  EИk. на  
рао"отодателя, с  при.ложени  копия  от  трудова, 
епужебна  хли  осигурителна  книжка  lлицата  
и.мат 	право 	да 	заличат 	трудовите 	си  
възнаrраждгнияl. 

За  саriiоосигуряващн  се  родители  — копие  от  
п:tаТежни  ,аокументи  за  внесени  осигурителни  
вноски, 	преди  класиране  на  детето 	или  
данъчна  декларация, заверена  в  НАП. 

За  работеши  родите3-rи  в  страни  - членки  на  
Европейския  съюз  - лега  іизиран  тrревод  на  
документа. 

За  родител  в  отПуск  за  отГлеждане  на  дете  - 
Служебна  бг:ТеЖка, че  ро,t(ителЯТ  е  в  оТПусk за  
ОтГ:tеЖдане  на  дете. 

4 

Роаител, който  е  редовен  ступент  
във 	ВцЗ 	на 	територията 	на  
Стилична  община  — no t т. за  
родител. 

За  родител  — редовен  студгнт  - служео"на  
рележка  от  акредитиран  ВУЗ  на  територията  
на  Стодична  община. 

За  родител, записан  за  редовна  доктораиrура  - 
колсие  от  заnонед  за  зачксляване  в  редовна  
доктораятура. 

Поѕтзва  се  еаг~гп  едиFг  от  ьритериите  3 н  4 
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5 Дете, което  посещава  оGщинска, 
частна  лицензирана  или  държавна  

самостаятелна  детска  ясла  на  
територията  на  Столичиа  обшина  

най-мапко  6 месеца  преди  записване  - 
1 Т. 

Удостоверява  се  от  ИСОДЗ  и  ПГУ. /Приложим  
единствено  при  кандидатстване  в  детска  

градина  за  първа  градииска  rpyna/ 

6 Дете  на  почасова  арганизация  в  
посещаваната  общинсха  детска  

rрадина  найг-малко  6 месетtа  преди  
записване  - 1 т. 

Удостоверява  се  от  ИСОДЗ  и  ПГУ. /Приложим  
единствено  при  кандидатстване  в  детска  

градина! 

~ СОЦИАЛНИ  КРИТЕРИИ  НЕбБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  

7 Дете  с  двама  почииали  родители  - б  т. Копия  от  акт  за  смърт  на  родителите  и  
удостоверение  за  раждане  на  детето. 

8 Дете  с  един  починал  родител  - З  т. Копие  от  акт  за  смърт  на  родителя  и  
удостоверение  за  раждане  на  детето. 

9 Дете, на  което  член  от  семейството  е  с  
инвапидност  над  70 °lu - З  т. 

Копие  от  решение  на  ТЕЛК. 

10 Дете  с  един  иеизвестен  ро,tител  или  
родител  с  отнети  родителеки  права  - 

З  т. 

Копие  от  удостоверение  за  раждане  на  детето  
иJ=пг  съдебно  решение. 

11 Дете, настанено  за  отrлеждане  в  
приемно  семейство  или  семейство  на  
роднини  и  близки  по  чл. 26 от  Закона  

за  закрила  на  детето, както  и  
осиновено  дете  - З  г. 

Копие  от  съдебно  решение  или  запавед  за  
настаняване. 

12 Дете  в  риск  по  смисъла  иа  § 1, т.б, 
б. „б" и  б. „в" от  допълнигrелните  

разпоредба  на  ЗПУU - 3 т. 

Писмо  от  дирекция  „Социално  подпомагане ". 

1 З  Дете, което  живее  в  
семейетво /домакинство  с  три  и  повече  

деца  - 2 т. 

Копия  от  удостоверения  за  раждане  на  децата. 
t}ригинал  на  удостовереняя  за  

постаяненlнастояш  адрес :на  всички  деца  от  
семействотоlдомакинството, издадени  от  
съответната  районна  администрация. 

14 Деца-близнаци  - 1 т. Копия  от  удоставерения  за  раждане  на  децата. 

15. Братlсестра, nосешаващи  stетската  
градинаlучилитцето, когато  двете  деца  

едновременно  ще  посещават  
съответната  детска  гради  наlучилище  - 

1 т. 

За  детската  градина  - генеряра  се  от  ИСОДЗ. За  
падготвителните  tрупи  към  училищата  - 

удостоверява  от  училишето. 

1 јеvСа, родени  с  разлика  до  2 години  1не  
се  прхлага  за  деца  близнаitи! - 1 т. 

Копия  от  удастоверения  за  раждане  на  децата. 
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ДС)1IЪЛНИТЕЛНИ  КРИТЕРИИ  НЕОБК()ДИМИ  ДОКУ:ЙЕИТИ  

17.  1 7. 

Деиа  съе  спеииални  образовате:тни  
потребности  =СОП1- до  трч  деиа  в  

- група 	1са.мо 	за 	децата 	над 	3- 
гвдишна  възраст  от  ДГ, които  имат  
оценка  от  Регионаггния  екип  за  
подкрепа  за  пичнвстното  развитие  
на  децата;' - 7 т. 

Докvмент  от  Региона,тния  екип  за  подкрепа  за  

'тичнвстно rа  развитие  на  .aeuara съе  СОП  

18.  Деиа  с  крвнични  забоzявания  —; r. 
Протокоsz на  ЈЖК  /копиеr' иди  експертно  
решение  на  ТЕЛК  и.ти  НЕЛК  за  детето  гкопиеr 

По:гзва  се  само  един  от  крнтернкте  17 и  18 

Ч  л. 13. $сяко  дете  по.тучава  допътнитезгни  точки  по  реда  на  посочените  от  
родителя /настойника  детски  градиниiучилища, за  които  кандидатства: 
- за  детската  градинаiучилище  по  първо  желание  - 3 т. 
- за  детската  rрадкна~учклище  по  вторº желание  - 2 т. 
- за  детската  градинаlучизгише  по  третв  жетгание  - 1 т. 

(1) В  с.ттучай, че  в  рамките  на  една  учебна  година  дете  се  к.тасира  и  запише  в  детска  
гра,аинаlучилише, нв  кандидатства  за  преместване  в  други  пв  реда  на  чл, t 6, ал. I, 
,аопълкитепните  точки  за  поредността  на  детскхте  градиниfучилишата  според  жеzанието  
на  родителягнаетайника  по  низквдящ  ред  се  намаляват  с  1 точка. 

(2) В  сzучай, че  родитепiнаствйник  на  дете, класирано  за  определена  детска  
традина!учи  zише  не  е  записа.т  детето  си, но  е  подал  заявление  до  директора  на  детската  
традина/учититцето, че  не  желае  ,за  запише  детето, точките  по  първо, второ  и  трето  
желание  се  запазват  за  еледващато  класиране. 

Ч  л. 20. В  стучаите, когато  за  една  и  съща  детска  градинаl}чилише  броят  на  
кандидатстващз3те  деца, отговарsппи  на  еднакви  условия  — с  рзвен  брой  точки, е  по-rодям  
от  ороя  на  сввбвдните  места, се  пристъпвз  към  иsбор  чрез  прилаrане  на  проце,гyра  по  
генериране  на  случайни  числа. 

iIРЕХОДКИ  И  ЗЛКЛЮЧИТЕЛКИ  РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. Наствяшата  Наредба  за  прием  на  деца  в  оби:[кнските  д:етски  градини  и  в  
подтвтвителните  групи  в  обшинските  училиша  на  територията  на  Столична  община  
отмехя  Наредба  за  прием  на  деца  в  обшинските  детски  градини  на  територията  на  
Ствтична  вашина, приета  с  Решение  №  72 по  првтокол. №  28 от  09.02.2017 г. на  Столичен  
общински  съвех. 

§ 2. Наствяшата  Наредба  за  прием  на  деца  в  обшинските  детски  градини  и  
подгатвителни  групи  в  обшинските  учнлища  на. територията  на  Столична  обшина  е  
разрао'втена  на  основание  чзі. 2?., з_z. 2 от  Закона  за  ыsестното  са~sоу:травление  и  местната  
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здминистрация  и  чл. 7 от  Наредба  №  5 ат  б3.бб.2б16 година  за  предучилищнатв  
образование  и  е  в  съатветствие  с  пеltстващата  българскв  заканадателство. 

§ З. Тази  Наредба  влиза  в  сила  от  19 март  2018 година. 

§ 4. По  смисъла  на  § 1, т. 29 от  Допъляителните  разпоредби  на  Закана  за  
предучидишната  и  училишивто  образавание  .,Специални  абразователни  потребности" 
на  дете  и  учекик  са  образователните  патребнасти, каито  маже  да  възкикнат  при  сензорни  
увреждания, физически  уврежцания, множества  увреждания, интелектуаjгни  
затруднения. езикаво-говарни  нарушения. специфични  нарцшения  на  способнвстта  за  
учене, разстрвйства  от  аутистичния  спектър, емоционални  и  поведенчески  
разстройства." 

§ 5. По  смисъла  на  § 1, т.2 от  Допълнителните  разпоредби  на  Правилника  за  
прилагане  на  Закона  за  сациално  подпамагане  .,,,Семейството" вклхзчва  съпрузнте, 
ненавършилите  пълнолетие  деца, какта  и  навършилите  пълналетие, ака  продължават  да  
учат, до  придабиване  на  средно  оощо  или  професианално  образавание, на  не  по-късно  
от  навършване  на  26-rодишна  възраст  (родени, прнпознати, осинввени, доведени, 
завареня, с  изключение  на  скгпочилите  брак).:: 

§ f. По  смисъла  на  § 1, т. 2 от  Допълнителките  разпоредби  на  Данъчна- 
осигурителння  процесуа.2ен  кодекс  ,,,,Двмакинство" вкзпочва  сьпрузите, лицата, 
живеещи  във  фактическо  съпружеско  съжителство, какта  и  техните  деца  и  роднини, акв  
живеят  при  тях." 

§ 7. ,...Самовсигурявапхи  се  лица" по  смисъла  на  Кодекса  за  социзлна  оснryряване  
fKCО1 са: ,zицата, регистирирани  като  упражняваши  свабоднн  професян  и/или  
занаятчийска  дейност; лицата, упражняващи  трудава  дейяост, като  еднолични  тьрговци, 
собственяци  или  еъдружници  в  тьрrввеки  друхtеетва  и  физическите  .тп3ца  — члеиове  на  
неперсоиифицнраии  дружества; и  земеделсккте  стопаии  и  тютюнопроизввдители, 
реrистрирани  по  еъответния  рец  (чп. 4, ал. 3, т. 1, т. 2 и  т. 4 от  КСО).` 
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