
  Р Е Ш Е Н И Е  № 6 2 7  

на Столичния общински съвет 

 от 17.12.2020 година 

За приемане на Наредба за прием на деца в общинските 
самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в 
общинските училища на територията на Столична община. 

МОТИВИ: 
1. Причини, които налагат приемането на Наредбата за прием на 

деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в 
подготвителните групи в общинските училища на територията на 
Столична община: 

Необходимостта от уеднаквяване на критериите за прием на деца в 
яслена възраст - от 10 месеца до 3 години. Равнопоставеност при 
кандидатстване на децата в СДЯ и в детските градини с яслени групи. 

Необходимостта от предприемане на мерки за намаляване на 
административната тежест върху родителите чрез премахване на 
изискването за представяне на някои документи при записване на 
класираните деца в детските градини. Използване на предоставените от 
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и 
Закона за електронното управление възможности за приемане на 
електронни документи за удостоверяване на посочените от родителите 
критерии за прием на децата в детските заведения. 

2. Цели, които се поставят: 
-Намаляване на административната тежест на родителите при 

представяне на необходимите документи за прием в детски градини, както 
и финансовото им облекчаване с отпадане заплащането на такси, поради 
извършване на служебни проверки. 

-Предоставя се по-голяма възможност на родителите, които 
дългогодишно живеят в София децата им да ползват услугите на 
самостоятелните детски ясли, детски градини и подготвителните групи в 
училищата. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 
новата нормативна уредба: 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg 



За прилагане на Наредбата не се изисква допълнителен финансов 
ресурс, освен предвидения бюджет от финансиращия орган, касаещ 
годишните разходи за техническа поддръжка на Информационната 
система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в 
училищата /ИСОДЗ и ПГУ/. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, 
ако има такива: 

-Удовлетворяване желанието на по-голям брой родители, които са 
живели по-дълъг период от време на територията на Столична община 
децата им да посещават СДЯ, детска градина или подготвителна група в 
училище. 

-Улесняване на родителите при представяне на документи, доказващи 
критерии за прием, като проверката на данните се извършва по служебен 
път и чрез публично- достъпни регистри. 

-Финансово облекчение за родителите с отпадане на задължението за 
заплащане на такси за получаване на документи. 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с 

Европейското законодателство - Европейската харта за местно 
самоуправление. 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и т.4, чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с 
чл.119 от Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за 
устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 
изисквания към тях, чл.7, ал.1, чл.14, чл.17 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. 
за предучилищното образование във връзка със Закона за предучилищното 
и училищното образование, обн. ДВ., бр.79 от 13 октомври 2015 г., в сила 
от 01.08.2016 г. и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс 

С Т О Л И Ч Н И Я Т  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  

                  Р Е Ш И :  

1. Приема Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни 
детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските 
училища на територията на Столична община - Приложение № 1. 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински 

съвет, проведено на 17.12.2020 г., Протокол  № 25,  точка 2 от дневния ред, 

по доклади № СОА20-ВК66-7501/15.09.2020 г. и № СОА20-ВК66-7501/3/ 



27.10.2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински 

съвет. 

Председател на Столичния 
общински съвет: (п)   

       Елен Герджиков  


