
 
 

ОБЯВЛЕНИЕ  

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

 

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов, приета с Решение № 

415/21.12.2016 г. на Общински съвет – Свищов. 

 

Причините, налагащи приемането на изменение и допълнение на Наредба  за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов са следните: 

 

1.Причини, които налагат изменението и допълнението:  

Направените предложения за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на територията на община 

Свищов, приета с Решение № 415/21.12.2016 г. на Общински съвет – Свищов са във връзка с: 

-привеждане в  съответствие на наредбата с основни принципи и права, посочени в чл.3, ал.2, т.3 

и 4, чл.7, чл. 55, чл. 56 от ЗПУО, чл.6, чл.53 от Конституцията на Република България, чл. 9б, чл. 81 и 

чл.92 от ЗМДТ.  

 

2. Целите, които се поставят:  

Целта на приемането на настоящите промени в Наредбата е разпоредбите й да бъдат в 

съответствие с  основни принципи и права, посочени в чл.3, ал.2, т.3 и 4, чл.7, чл. 55, чл. 56 от ЗПУО, 

чл.6, чл.53 от Конституцията на Република България, чл. 9б, чл. 81 и чл.92 от ЗМДТ, както и 

недопускането ограничаването права на деца, утвърждаване на принципите на равнопоставеност и 

недискриминация, прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното 

образование;Определяне на конкретни еднакви условия и ред за записване, отписване и преместване на 

деца в общинските детски градини в община Свищов, съобразени с нормативните актове от по-висша 

степен. 

 

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

Финансови средства, както и допълнителен човешки ресурс не са необходими при прилагането на 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини и 

училища на територията на община Свищов. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

- Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги; 

- Всички деца да имат равен достъп до качествено образование; 

- Повишаване на обхвата и достъпа на децата в подготвителните групи, независимо от 

финансовите възможности на техните родители;  

- Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги, като се засили подготовката на 

децата в предучилищна възраст; 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз  

Проектът на измененията на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект 

е в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 1.08.2016 г. в 

частта, касаеща обществените отношения, които се уреждат от проекта на общинската наредба. В 



 
 

съответствие е и с Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование в сила от 1.08.2016 г. 

Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и 

изпълнителната власт в Република България. 

 

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване 

на проекта за изменение/допълнение на нормативен акт с цел информираност на населението и 

прозрачност в действията на институциите, в 30-дневен срок – от 21.06.2017 г. до 21.07.2017 г. 

включително, от публикуване на настоящото на интернет страница на Община Свищов- www.svishtov.bg, се 

приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменение и допълнение на Наредба 

за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на 

територията на община Свищов 

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: obshtina@svishtov.bg или 

подавани в писмен вид в Общински център за административно обслужване и информация за граждани- 

гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 2, Община Свищов. 

 
 

ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов 

 

Чл. 25, ал. 2  се допълва с думите „ деца със специални образователни потребности /СОП/ и 

Деца с увреждания над 50 % и/или тежки хронични заболявания съгласно Приложение № 5 към 

чл. 21, т.7 от Наредба № 19 за експертиза на инвалидност на деца до 16- годишна възраст, след 

представяне на необходими документи, но не повече от три деца в група. За тези деца се 

извършва отделно класиране. Ако децата са повече от три, като допълнителни критерии се 

използват общите и социални критерии по ал.3” 

 

Чл. 25, ал.2, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9 се отменят; 

 

Приема нова ал. 3 на чл. 25: Критерии за прием в детските градини са общи и социални и всеки 

от тях носи определен брой точки. Въз основа на тях се извършва класиране на децата. 

Критериите са: 

 

Приема нова точка 1 на ал. 3 на чл. 25: „ т.1 Общи критерии: 

- „адресна регистрация / по постоянен или настоящ адрес на / родител/ родители/ настойник в 

административния район на детската градина по приложение № 5- 5 точки.” 

- „адресна регистрация / по постоянен или настоящ адрес на / родител/ родители/ настойник 

извън административния район на детската градина по приложение № 5- 2 точки.” 

- Брат или сестра, които посещават същата детска градина-2 т.; 

- Деца, посещавали яслена група в същата детска градина- 2 т.; 

- месторабота на / родител/ родители/ настойник в административния район на детската 

градина по приложение № 5- 2 точки.” 

Приема нова точка 2 на ал. 3 на чл. 25: „ т.2 Социални критерии: 

- деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години- 2 т.; 

- деца близнаци, тризнаци и т. н.- 2 т.; 

- деца- кръгли сираци- 5 т.; 

- деца, отглеждани от един родител / с неизвестен родител и полусираци/- 3 т. 

- деца от приемни семейства по чл. 26 от Закона за закрила на детето- 5 т.; 

- дете на студенти в редовна форма на обучение- поне единия родител- 2 т.; 

http://www.svishtov.bg/
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- деца, чийто родител е с трайно намалена работоспособност над 71 %- 3 т.; 

 

Чл.28 се изменя по следния начин: „ В случай, че има деца, получили еднакъв брой точки и 

не могат да бъдат приети всички поради запълване числеността на групата, се приемат в 

детската градина по реда на входящия номер на заявлението за кандидатстване за прием при 

наличие на свободни места”.  

 

 

В Чл. 30 се отменя 

 

Чл. 40, ал. 3  се отменя. 

 

В Чл. 42 думите „и след представяне на служебна бележка по чл. 30“ отпадат. 

 

В Чл. 49 думите „и след заплащане на дължимите такси за ползване на детската градина“ 

отпадат. 

 

В Чл. 50 се отменя. 

 

Чл. 51  се отменя. 

 

В Приложение № 1- Заявление за прием в детска градина, в раздел IV, т. 1 се добавя следния 

текст: „удостоверение за настоящ адрес“ 

 

В Приложение № 1- Заявление за прием в детска градина, текста в раздел IV, т. 3 текста 

придобива следното съдържание: “ Деца с увреждания над 50 % и/или тежки хронични 

заболявания съгласно Приложение № 5 към чл. 21, т.7 от Наредба № 19 за експертиза на 

инвалидност на деца до 16- годишна възраст.  

 

В Приложение № 1- Заявление за прием в детска градина, текста в раздел IV, т. 4 “и ще 

продължат обучението си и през следващата учебна година“- отпада.  

 

Създава се нова точка 4.1. в Приложение № 1- Заявление за прием в детска градина, текста в 

раздел IV, със следното съдържание: “Деца, посещавали яслена група в същата детска градина.  

 

Точка 6 от Приложение № 1- Заявление за прием в детска градина, текста в раздел IV, се 

изменя, като придобива следното съдържание: „Деца, отглеждани от един родител / с 

неизвестен родител и полусираци/ – Препис извлечение от Акт за смърт на родителя или Копие 

от Акта за раждане.  

 

В Приложение № 1- Заявление за прием в детска градина, текста в раздел IV, т. 7 текста 

придобива следното съдържание: “ Деца, чийто родител/ родители/ настойници са студенти в 

редовна форма на обучение- удостоверение от ВУЗ”.  

 

В точка 12, раздел  IV от Приложение № 1- Заявление за прием в детска градина, текстът се 

променя, както следва: Думите „в системата на образованието“ се заменят с „е с месторабота в 

административния район на детската градина по приложение № 5“.  

 

Приема Приложение № 5- Административни райони на детските градини в град Свищов 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5- Административни райони на детските градини в град Свищов 

 
ДГ „Васил Левски“, гр. Свищов 

 

1. ул. „Акад. Ал. Божинов“ 

2. ул. „Искър“  

3. ул. „Тинтява“ 

4. ул. „Средна гора“ 

5. ул. „Пирин“ 

6. ул. „Петър Ванков“ 

7. ул. „Генерал Йолшин“ 

8. ул. „Вежен“ № 2 - № 24 

9. ул. „Киряк Цанков“ № 8, № 11 - № 31 

10. ул. „Петър Ангелов“ № 2 - № 14 

ул. „Петър Ангелов“ № 1 - № 15 

11. ул. „Васил Левски“ 

12. ул. „Екзарх Антим I“ 

13. ул. „Георги Алеков“ 

14. ул. „Княз Ал. Батемберг“ № 2 - № 40 

15. ул. „Григор Начевич“ № 1 - № 21 нечетни 

16. ул. „Хаджи Димитър“ № 5 - № 19 

ул. „Хаджи Димитър“ № 2 - № 34 

17. ул. „Васил Манчев“ № 3 - № 13; № 2 и № 6 

18. ул. „Генерал Скобелев“ 

19. ул. „Георги Бенковски“ 

20. ул. „Преспа“ 

21. ул. „Вихрен“ № 4 - № 12 

22. ул. „27-ми юни“ 

23. ул. „Екзарх Йосиф“ 

24. ул. „Драган Цанков“ 

25. ул. „Емануил Васкидович“ 

26. ул. „Алеко Константинов“ № 7 - № 29 

ул. „Алеко Константинов“ № 2 - № 26 

27. ул. „Опълченска“ 

28. ул. Димитър Шишманов“ 

29. ул. „Христо Смирненски“ 

30. ул. „Цанко Церковски“ – нечетни номера 

31. ул. „Княз Черказки“ 

32. ул. „Георги Владикин“ 



 
 

33. ул. „Клокотница“ 

34. ул. „Мирон Бешков“ 

35. ул. „Никола Славков“ 

36. ул. „Даскал Петров‘ 

37. ул. „Подполк. Е. Чакъров“ 

38. ул. „Янко Мустаков“ 

39. ул. „Тома Пантелеев“ 

40. ул. „Никола Славков“ 

41. ул. Осъм“ 

42. ул. „Иван Вазов“ четни 

43. ул. „Авксений Велешки“ № 2А 

44. ул. „Николай Павлович“ № 14 - № 16 

 

ДГ“Васил Левски“, гр. Свищов, изнесени групи в сградата на детската градина на ул.“Плевенско 

шосе“ № 5/ бивша детска градина „Детски свят “ гр. Свищов/. 

 

1. ул. „Черноризец Храбър“ 

2. ул. „Шипка“ 

3. ул. „Ил. Макариополски“ 

4. ул. „Отец Паисий“ 

5. ул. „Неофит Рилски“ 

6. ул. „Плевенско шосе“ 

7. ул. „Д-р Димитър Павлович“ 

8. ул. „Щабс Кап. Фок“ 

9. ул. „Киряк А. Цанков“ № 35 - № 123 

ул. „Киряк А. Цанков“ № 10 - № 92 

10. ул. „Филип Тотю“ 

11. ул. „Стоян Михаиловски“ 

12. ул. „Ал. Батенберг“ № 1 - № 41 

13. ул. „Григор Начевич“ № 23 - № 71 

ул. „Григор Начевич“ № 2 - № 58 

14. ул. „Цени Бояджиев“ 

15. ул. „Георги Катранов“ 

16. ул. „К. Иречек“ 

17. ул. „Филип Станиславов“ 

18. ул. „Д. Чернев“ 

19. ул. „Ал. Константинов“ № 33 - № 51 

ул. „Ал. Константинов“ № 28 - № 46 

20. ул. „Йоан Екзарх“ 

21. ул. „Васил Друмев“ 

22. ул. „Неофит Бозвели“ 

23. ул. „Икон. Х. Василев“ 

24. ул. „Авксентий Велешки“ № 1 - № 23-23А 

ул. „Авксентий Велешки“ № 2 - № 8 

25. ул. „Тодор Хрулев“  

26. ул. „Кирил и Методи“ 

27. ул. „Сан Стефано“ 



 
 

28. ул. „П.Р.Славейков“ 

29. ул. „Климент Охридски“ 

30. ул. „Апостол Конкович“ 

31. ул. „Г.С.Раковски“ 

32. ул. „Стефан Караджа“ 

33. ул. „Детелина“ 

34. ул. „Еделвайс“ 

35. ул. „Теодоси Търновски“ 

36. ул. „Н. Рилски“ 

37. ул. „Рибарска чешма“ 

38. ул. „Вежен“ нечетни 

 

ДГ „Калина Малина“ гр. Свищов 

 

1. ул. „Георги Матев“ № 3 - № 17 

ул. „Георги Матев“ № 2 - № 36 

2. ул. „Росица“ 

3. ул. „Полк. В. Манолов“ 

4. ул. „Полк. Иванов“ 

5. ул. „Димитър Бъров“ 

6. ул. „Нове“ № 2 - № 18 четни 

7. ул. „33-ти Свищовски полк“ № 1 - № 81 

ул. „33-ти Свищовски полк“ № 2а - № 100 

8. ул. „Арда“  

9. ул. „Княз Борис I“ 

10. ул. „Петър Парчевич“ - нечетни 

11. ул. „54-ти Мински полк“ 

12. ул. „Хан Аспарух“ 

13. ул. „Тодор Пеев“ 

14. ул. „Козлодуй“ 

15. ул. „Мусала“ 

16. ул. „Околчица“ 

17. ул. „Трети март“ № 1 - № 91 

ул. „Трети март“ № 2 - № 72 + пл. „Свобода“ 

18. ул. „Христо Ботев“ 

19. ул. „Цар Освободител“ № 1а - № 71 

ул. „Цар Освободител“ № 16 - № 112 

20. ул. „Григор Стоянов“ № 1 - № 27 нечетни 

21. ул. „Иван Панков“  

22. ул. „Тодор Миланович“ 

23. ул. „Григор Парличев“ 

24. ул. „Райчо Николов“ 

25. ул. „Битоля“ 

26. ул. „Хан Крум“ 

27. ул. „Сава Пенев“ 

28. ул. „Христаки Павлович“ 

29. ул. „Димитър Бъров“ 



 
 

30. ул. „Христо Бръчков“ 

31. ул. „Янтра“ 

32. ул. „Каймакчалан“ 

33. ул. „Генерал Киселов“ 

34. ул. „Одрин“ 

35. ул. „Стефан Стамболов“ 

36. ул. „Еленка и Кирил Д. Аврамови“ 

37. ул. „Д.Г.Анев“ 

38. ул. „Д.А.Ценов“ 

39. ул. „Граф Игнатиев“ 

40. ул. „Ген. Драгомиров“ 

41. ул. „Александър Стамболийски“ 

42. ул. „Люлин“ № 1 - № 13 

ул. „Люлин“ № 2 - № 16 

43. ул. „Димитър Хадживасилев“ 

44. ул. „Цанко Церковски“ – четни номера 

45. ул, „Вихрен“ № 1 - №7 

ул. „Вихрен“ № 14 - № 24 

46. ул. „Д-р Г. Атанасович“ 

47. ул. „Никола Петков“ № 3 - № 13А 

ул. „Никола Петков“ № 2 - № 26А 

48. ул. „Георги Йорданов Тишев“ 

49. ул. „53-ти Волински полк“ 

50. ул. „Х. Димитър“ № 1 и № 3 

ДГ „Радост“, гр. Свищов 

 

1. ул. „Патриарх Евтимий“ № 1 - № 97 

ул. „Патриарх Евтимий“ № 2 - № 70 

2. ул. „Петър Ангелов“ № 18A 

3. ул. „Люлин“ № 15 - № 23 

ул. „Люлин“ № 24 

4. ул. „Черни връх“ № 1 - № 61 

ул. „Черни връх“ № 2 - № 64 

5. ул. „Рила“ № 2 - № 14 

6. ул. „Бузлуджа“ 

7. ул. „Дядо Д. Паничков“ 

8. ул. „Григор Стоянов“ № 2 - № 28 четни 

9. ул. „Никола Петков“ № 25 - № 33  

ул. „Никола Петков“ № 34 - № 42 

10. ул. „Иваница Данчев“ 

11. ул. „Витоша“ 

12. ул. „Бачо Киро“ 

13. ул. „Стара Планина“ 

14. ул. „Хемус“ 

15. ул. „П. Парчевич“ № 2 - № 14 

16. ул. „Цар Освободител“ № 73, № 75, № 114 - № 134 



 
 

 

ДГ „Слънчо“ 

 

1. ул. „Симеон Ванков“ 

2. ул. „Черни връх“ № 77 - № 81 

ул. „Черни връх“ № 66 - № 72 

3. ул. „Патриарх Евтимий“ № 72 - № 76 

 

ДГ „Чиполино“, гр. Свищов 

 

1. ул. „Стоян Ников“ 

2. ул. „Изгрев“ 

3. ул. „Струма“ 

4. ул. „Мир“ 

5. ул. „Трети Март“ № 76 - № 120Б 

ул. „Трети Март“ № 97 - № 125 

6. ул. „Георги Матев“ № 19 - № 81А 

ул. „Георги Матев „ № 36А - № 68 

7. ул. „Нове“ (нечетни) 

8. ул. „Веслец“ 

9. ул. „Градево“ 

10. ул. Младост“ 

11. ул. „33-ти Свищовски полк“ № 102 - № 106 

12. ул. „Студентска“  

 

 

 

 

 

 


