На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 31.10.2018 год., за
предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи
към училищата на територията на община Сливен. Предложения могат да бъдат
депозирани в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, Център за
услуги и информация на граждани, както и на следния електронен адрес:
kmet@sliven.bg

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ,
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ
КЪМ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
§1. Създава се нова алинея 3 към чл. 1, както следва:
„(3) Регистрирането на заявления за участие в класиране е за календарна година. Системата
се отваря за регистрации на заявления на 10 януари и се затваря на 20 декември. След
приключване на приема за календарната година, личните данни на заявителите и децата се
заличават, като за срок от 5 години се пази електронен архив.”
§2. Чл. 14 се изменя, както следва:
„Чл. 14. Всяко дете има право само на един активен входящ номер при кандидатстване за
детска градина. За кандидатстване в яслени групи към детски градини и в детски ясли
родителите/ настойниците подават две отделни заявления с два входящи номера.”
§3. Чл. 17 се допълва, както следва:
„Чл. 17. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят/ настойникът
е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение,
където е подал заявлението в срока, указан в графика на дейностите за всяко класиране.”
§4. Чл. 39 се отменя.
§5. Чл. 42 се изменя по следния начин:
„Чл. 42. (1) Децата в общинските детски ясли и детски градини може да се преместват в
други такива на територията на Община Сливен през цялата учебна година при наличие на
свободни места, които се обявяват на сайта за електронен прием.
(2) Децата могат да бъдат премествани след регистриране на ново заявление за прием в
електронната система без да е необходимо да се отписват от детското заведение, което
детето посещава.
(3) Преместването на децата в трета и четвърта подготвителна група се извършва с
Удостоверение за преместване.
(4) Децата в полудневните подготвителни групи към училищата може да се преместват в
други такива на територията на Община Сливен през цялата учебна година при наличие на
свободни места и след подаване на писмено заявление от родителите/ настойниците до
директора на училището.
(5) За извършеното преместване директорът на детската градина или училище писмено
информира Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“, община Сливен.”
§6. Чл. 44 се изменя по следния начин:
„Чл. 44. Община Сливен разработва график на дейностите по приемане на децата в
детските ясли, детските градини и полудневните подготвителни групи към училищата на
територията на община Сливен, който се утвърждава от кмета на общината до 20 декември.
Графикът се публикува на страницата на електронната система за прием, както и на
информационни табла във всички детски заведения и училища, в които има подготвителни
групи.”
§7. Чл. 2 от Приложение 1, Раздел 1 се допълва както следва:

„Чл. 2. (1) Заявителят и детето, подлежащо на класиране, следва да са с постоянен или
настоящ адрес в Община Сливен. При регистриране на заявлението по електронен път се
извършва автоматична проверка в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на Община
Сливен.
(2) Заявители и деца, които не фигурират в ЛБДН, но са регистрирани в община Сливен,
могат да получат входящ номер на място в детската ясла или в Общинска администрация Сливен, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.
(3) Ако заявителят няма ЕГН, а има ЛНЧ, може да регистрира заявление само на място в
детската ясла или в Общинска администрация - Сливен, след представяне на документ за
адресна регистрация на територията на община Сливен и документ за самоличност.
(4) Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление само на
място в детската ясла или в Общинска администрация - Сливен, след представяне на
документ за адресна регистрация на територията на Община Сливен.
(5) Ако заявителят или детето нямат постоянен или настоящ адрес в Община Сливен, е
необходимо да регистрират такъв, за да могат да участват в централизирано класиране за
прием.”
§8. Точка 3.2. Индивидуални критерии от чл. 3, Раздел II от Приложение 1, Раздел 1 се
изменя както следва:
Критерии

Точки

Пояснение

К3

Деца – сираци и полусираци

10 т.

При записване се представя/т/
копие/я/ от акт за смърт на
родител/и и удостоверение за
раждане на детето.

К4

Деца
със
специални
образователни потребности и
/или хронични заболявания,
определени с решение на ТЕЛК/
НЕЛК с 50% и над 50% към 01
януари в годината на приема.

10 т.

При записване се представя
решение на ТЕЛК/ НЕЛК.

К5

Деца, чиито родител/ официален
настойник,
подаващ
заявлението,
има
трайно
намалена работоспособност над
71%

К6

Деца, чиито брат/
посещава детската ясла.

К7

Адрес на заявителя в района на
детската ясла:
- с постоянен адрес
- с настоящ адрес

К8

Всяко едно от
желания за детска
допълнителен брой
общия брой на
класиране като:

сестра

посочените
ясла носи
точки към
детето за

10 т.

10 т.

50 т.
30 т.

При записване се представя
решение на ТЕЛК/ НЕЛК.
Проверката
на
критерия
се
извършва на място в детската ясла
при потвърждаване на приема.
Проверката на адреса се извършва
в момента на регистрация, като
системата автоматично начислява
съответните точки, които се
актуализират
в
момента
на
класиране.
Първо желание - 6 точки
Второ желание - 5 точки
Трето желание - 4 точки
Четвърто желание - 3 точки
Пето желание - 2 точки
Шесто желание - 1 точка.

К9

Родител, работещ в района на
детската ясла.

5 т.

При записване се представя
служебна бележка от работодател
по основен трудов договор,
регистриран не по-късно от 31.12.
на предходната година, съдържаща
изходящ номер с мокър печат.

§9. Алинея 1 на чл. 9 от Приложение 1, Раздел 1 се изменя по следния начин:
„Чл.9. (1) Минималната възраст за получаване на входящ номер е навършени 9 (девет)
месеца към момента на регистрация, а минималната възраст за участие в класиране е
навършени 10 (десет) месеца. Проверката е автоматична и при ненавършена минимална
възраст не се допуска регистрация на заявление или участие в класиране.”
§10. Чл. 16 от Приложение 1, Раздел 1 се изменя по следния начин:
„Чл. 16. В заявлението за прием заявителят указва месеца, от който детето ще участва в
централизирани класирания за прием. Ако детето не се класира през календарната година,
родителят/ настойникът трябва да подаде ново заявление, за да участва в класиранията през
следващата календарна година.”
§11. Чл. 28 на раздел IV на ГЛАВА ВТОРА от Приложение 1, Раздел 1 се изменя по
следния начин:
„Чл. 28. До участие в класиране се допускат децата с активни входящи номера, които са
навършили минимална възраст за участие в класиране.”
§12. Чл. 44 от ГЛАВА ТРЕТА от Приложение 1, Раздел 1 се изменя, както следва:
„Чл. 44. Преместване на записано дете от една детска ясла в друга става при наличие на
свободно място и с подаване на ново заявление в електронната система за прием от
родителя/ настойника. При класиране на детето в друга детска ясла, родителят/
настойникът изтегля документите на детето и може да го запише след представяне на
документите, доказващи критериите посочени в заявлението, в посочените в утвърдения
график за прием срокове.”
§13. Чл. 2 от Приложение 1, Раздел 2 се допълва както следва:
„Чл. 2. (1) Заявителят и детето, подлежащо на класиране, следва да са с постоянен или
настоящ адрес в Община Сливен. При регистриране на заявлението по електронен път се
извършва автоматична проверка в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на Община
Сливен.
(2) Заявители и деца, които не фигурират в ЛБДН, но са регистрирани в община Сливен,
могат да получат входящ номер на място в детската градина или в Общинска
администрация - Сливен, след представяне на необходимите документи, доказващи
регистрацията им.
(3) Ако заявителят няма ЕГН, а има ЛНЧ, може да регистрира заявление само на място в
детската градина или в Общинска администрация - Сливен, след представяне на документ
за адресна регистрация на територията на община Сливен и документ за самоличност.
(4) Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление само на
място в детската градина или в Общинска администрация - Сливен, след представяне на
документ за адресна регистрация на територията на Община Сливен.
(5) Ако заявителят или детето нямат постоянен или настоящ адрес в Община Сливен, е
необходимо да регистрират такъв, за да могат да участват в централизирано класиране за
прием.”

§14. Точка 3.2. Индивидуални критерии за избраните детски градини от чл. 3, Раздел II от
Приложение 1, Раздел 2 се изменя както следва:
Критерии

Точки

Пояснение

К3

Деца – сираци и полусираци

10 т.

При записване се представя/т/
копие/я/ от акт за смърт на
родител/и и удостоверение за
раждане на детето.

К4

Деца
със
специални
образователни потребности и
/или хронични заболявания,
определени с решение на ТЕЛК/
НЕЛК с 50% и над 50% към 01
януари в годината на приема.

10 т.

При записване се представя
решение на ТЕЛК/ НЕЛК.

К5

Деца, чиито родител/ официален
настойник,
подаващ
заявлението,
има
трайно
намалена работоспособност над
71%

10 т.

При записване се представя
решение на ТЕЛК/ НЕЛК.

К6

Деца, чиито брат/ сестра
посещава детската градина.

К7

Адрес на заявителя в района на
детската ясла:
- с постоянен адрес
- с настоящ адрес

К8

Всяко едно от посочените
желания за детска градина носи
допълнителен брой точки към
общия брой на детето за
класиране като:

К9

Родител, работещ в района на
детската градина.

10 т.

50 т.
30 т.

5 т.

Проверката
на
критерия
се
извършва на място в детската
градина при потвърждаване на
приема.
Проверката на адреса се извършва
в момента на регистрация, като
системата автоматично начислява
съответните точки, които се
актуализират
в
момента
на
класиране.
Първо желание - 6 точки
Второ желание - 5 точки
Трето желание - 4 точки
Четвърто желание - 3 точки
Пето желание - 2 точки
Шесто желание - 1 точка.
При записване се представя
служебна бележка от работодател
по основен трудов договор,
регистриран не по-късно от 31.12.
на предходната година, съдържаща
изходящ номер с мокър печат.

§15. Алинея 1 на чл. 10 се изменя както следва:
„Чл. 10. (1) Минималната възраст за получаване на входящ номер и участие в класиране е
както следва:
1. за яслена група в детска градина – в момента на регистрация на заявлението детето
трябва да е навършило минимална възраст 9 (девет) месеца. Минималната възраст
за участие в класиране е навършени 10 (десет) месеца. Проверката е автоматична и

2.

при ненавършена минимална възраст, не се допуска регистрация на заявление,
както и участие в класиране.
За детска градина – навършени 1 година и 11 месеца към момента на регистрация.
Минималната възраст за участие в класиране е навършени 2 години по реда на чл.
3.”

§16. Чл. 16 от Приложение 1, Раздел 2 се изменя по следния начин:
„Чл. 16. В заявлението за прием заявителят указва месеца, от който детето ще участва в
централизирани класирания за прием. Ако детето не се класира през календарната година,
родителят/ настойникът трябва да подаде ново заявление, за да участва в класиранията през
следващата календарна година.”
§17. Чл. 28 на раздел IV на ГЛАВА ВТОРА от Приложение 1, Раздел 2 се изменя по
следния начин:
„Чл. 28. До участие в класиране се допускат децата с активни входящи номера, които са
навършили минимална възраст за участие в класиране.”
§18. Чл. 44 от ГЛАВА ТРЕТА от Приложение 1, Раздел 2 се изменя, както следва:
„Чл. 44. Преместване на записано дете от една детска градина в друга става при наличие на
свободно място и с подаване на ново заявление в електронната система за прием от
родителя/ настойника. При класиране на детето в друга детска градина, родителят/
настойникът изтегля документите на детето и може да го запише след представяне на
документите, доказващи критериите посочени в заявлението, в посочените в утвърдения
график за прием срокове. Преместването на деца от трета подготвителна възрастова група и
четвърта подготвителна възрастова група се извършва с Удостоверение за преместване на
дете от задължително предучилищно образование с номенклатурен номер 3-97.”
§19. Чл. 2 от Приложение 1, Раздел 3 се допълва както следва:
„Чл. 2. (1) Заявителят и детето, подлежащо на класиране, следва да са с постоянен или
настоящ адрес в Община Сливен. При регистриране на заявлението по електронен път се
извършва автоматична проверка в Локална база данни „Население“ (ЛБДН) на Община
Сливен.
(2) Заявители и деца, които не фигурират в ЛБДН, но са регистрирани в община Сливен,
могат да получат входящ номер на място в училището или в Общинска администрация Сливен, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.
(3) Ако заявителят няма ЕГН, а има ЛНЧ, може да регистрира заявление само на място в
училището или в Общинска администрация - Сливен, след представяне на документ за
адресна регистрация на територията на община Сливен и документ за самоличност.
(4) Ако детето няма ЕГН, а има ЛНЧ, заявителят може да регистрира заявление само на
място в училището или в Общинска администрация - Сливен, след представяне на
документ за адресна регистрация на територията на Община Сливен.
(5) Ако заявителят или детето нямат постоянен или настоящ адрес в Община Сливен, е
необходимо да регистрират такъв, за да могат да участват в централизирано класиране за
прием.”
§20. Точка 3.2. Индивидуални критерии за избраните ПГ към училищата от чл. 3, Раздел II
от Приложение 1, Раздел 3 се изменя както следва:

Критерии

К3

К4

К5

К6

Точки

Деца – сираци и полусираци
Деца
със
специални
образователни потребности и
/или хронични заболявания,
определени с решение на ТЕЛК/
НЕЛК с 50% и над 50% към 01
януари в годината на приема.
Деца, чиито родител/ официален
настойник,
подаващ
заявлението,
има
трайно
намалена работоспособност над
71%
Деца, чиито брат/
посещава училището.

сестра

Пояснение

10 т.

При записване се представя/т/
копие/я/ от акт за смърт на
родител/и и удостоверение за
раждане на детето.

10 т.

При записване се представя
решение на ТЕЛК/ НЕЛК.

10 т.

При записване се представя
решение на ТЕЛК/ НЕЛК.

10 т.

Проверката
на
критерия
се
извършва на място в училището
при потвърждаване на приема.
Проверката на адреса се извършва
в момента на регистрация, като
системата автоматично начислява
съответните точки, които се
актуализират
в
момента
на
класиране.

К7

Адрес на заявителя в района на
училището:
- с постоянен адрес
- с настоящ адрес

К8

Всяко едно от посочените
желания за ПГ към училище
носи допълнителен брой точки
към общия брой на детето за
класиране като:

Първо желание - 6 точки
Второ желание - 5 точки
Трето желание - 4 точки
Четвърто желание - 3 точки
Пето желание - 2 точки
Шесто желание - 1 точка.

Родител, работещ в района на
училището.

При записване се представя
служебна бележка от работодател
по основен трудов договор,
регистриран не по-късно от 31.12.
на предходната година, съдържаща
изходящ номер с мокър печат.

К9

50 т.
30 т.

5 т.

§21. Приложение 2, Раздел 1 се изменя както следва:
Приложение 2, Раздел 1
Карта на районите в гр. Сливен с местоположение на детските ясли и детските градини с
яслени групи

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Детските ясли са обособени в четири района: Западен, Централен, Източен и Южен.
Район Западен обхваща кв. „Комлука“, кв. „Клуцохор“, детска ясла № 3 и детска ясла
№ 12. Граничните ул. „Великокняжевска” и ул. „Генерал Скобелев” попадат в район
Западен, а граничният бул. „Цар Симеон” - в район Централен.
Район Централен обхваща централна градска част, частта от кв. „Ново село“ заключена
между бул. „Христо Ботев“, ул. Добри Димитров”, ул. „Аргира Жечкова”, ул. „Пейо
Яворов“ и ул. „Александър Пушкин”, кв. „Република“, кв. „Колю Фичето“, кв. „Даме
Груев“ и кв. „Стоян Заимов“. В района са включени детска ясла № 6, детска ясла № 9,
детска ясла № 13 и детска ясла № 14. Граничните ул. „Аргира Жечкова”, ул. „Пейо
Яворов” и ул. „Александър Пушкин” попадат в район Централен.
Район Източен включва кв. „Дружба“, кв. „Сини камъни“, частта от кв. „Ново село“
заключена между ул. „Пейо Яворов” и ул. „Добри Добрев” и кв. „Младост“. В района
са включени детска ясла № 15, ДГ „Еделвайс“ с яслени групи и ДГ „Елица“ с яслени
групи.
Район Южен обхваща кв. „Даме Груев“, кв. „Стоян Заимов“ и кв. „Надежда”. В района
са включени детска ясла № 9 и ДГ „Надежда“ с яслени групи.
Поради отдалечеността си, кв. „Речица“ се включва към всички посочени райони;

7.
8.

кв. „Дебела кория“ се включва към най-близкия по местоположение район;
Всички останали селищни образувания около гр. Сливен се включват към най-близкия
по местоположение район.

§22. Приложение 2, Раздел 2 се изменя както следва:
Приложение 2, Раздел 2
Карта на районите в гр. Сливен с местоположение на детските градини

1.
2.

3.

4.

Детските градини са обособени в четири района: Западен, Централен, Източен и
Южен.
Район Западен обхваща кв. „Комлука“, кв. „Клуцохор“, ДГ „Калина“, ДГ „Калина“ –
втора сграда, ДГ „Синчец“ и ДГ „Синчец“ – втора сграда. Граничните ул.
„Великокняжевска” и ул. „Генерал Скобелев” попадат в район Западен, а граничният
бул. „Цар Симеон” - в район Централен.
Район Централен обхваща централна градска част, частта от кв. „Ново село“ заключена
между бул. „Христо Ботев“, ул. Добри Димитров”, ул. „Аргира Жечкова”, ул. „Пейо
Яворов“ и ул. „Александър Пушкин”, кв. „Република“, кв. „Колю Фичето“, кв. „Даме
Груев“ и кв. „Стоян Заимов“. В района са включени ДГ „Теменуга“, ДГ „Мак“, ДГ
„Божур“, ДГ „Божур“ – втора сграда, ДГ „Зорница“ и ДГ „Звездица“. Граничните ул.
„Аргира Жечкова”, ул. „Пейо Яворов” и ул. „Александър Пушкин” попадат в район
Централен.
Район Източен включва кв. „Дружба“, кв. „Сини камъни“, частта от кв. „Ново село“
заключена между ул. „Пейо Яворов” и ул. „Добри Добрев” и кв. „Младост“, като в него

5.
6.
7.
8.

са включени и ДГ „Теменуга“ – втора сграда, ДГ „В. и Х. Папазян“, ДГ „Елица“, ДГ
“Еделвайс“, ДГ „Детски рай“, ДГ „Детски рай“ – втора сграда и ДГ „Детство“.
Район Южен обхваща кв. „Даме Груев“, кв. „Стоян Заимов“ и кв. „Надежда”. В района
са включени ДГ „Зорница“, ДГ „Звездица“ и ДГ „Надежда”.
Поради отдалечеността си, кв. „Речица“ се включва към всички посочени райони;
кв. „Дебела кория“ се включва към най-близкия по местоположение район;
Всички останали селищни образувания около гр. Сливен се включват към най-близкия
по местоположение район.

Преходни и заключителни разпоредби:
§23. Наредбата влиза в сила от 01 януари 2019 год.

