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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГРАД ПЪРВОМАЙ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

Относно: Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца  

на територията на община Първомай от учебната 2020/2021 година.  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С оглед ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование (бр. 82 на 

Държавен вестник от 18.09.2020 г.) и Писмо с вх. № 05-00-57/28.09.2020г. от 

Националното сдружение на общините на Република България, по решение на 

общините задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца може да 

се въведе на територията на общината преди задължителния срок определен за 

учебната 2023/2024 г. 

Детските градини в община Първомай са седем, като основните сгради и 

филиалите им осигуряват прием в десет населени места, а именно: четири в гр. 

Първомай и девет в селата с. Дълбок извор, с. Бяла река, с. Караджалово, с.Винициа, 

с. Градина, с. Крушево, с. Искра, с. Воден и с. Езерово, всички на територията на 

община Първомай. 

След проведена дискусия с директорите на детските граини и извършени 

посещения за обхват, при които родителите на децата в тази възрастова група са 

получили информация за задължетелната предучилищна подготовка се установи 

висок процент на обхванати деца. Приблизително 98% от децата родени през 2016 г. 

по предостевен списък от ЕСГРАОН и живущи на територията на община Първомай 

към момента посещават детска градина, за 1% от тях предстои това да се случи, като 

за целта родителите им са потвърдили желание и готовност. Останалите не пребивават 

на територията на общината или Република България. 

Детските градини разполагат с достатъчен брой места, отговарят на 

изискванията  по Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното 
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осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 

развитие, Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 

г.) и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за 

предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) и Наредба № 3 за здравните 

изисквания към детски градини. Наличните свободни места в детските градини по 

населени места на територията на общината са достатъчни. Педагогически и 

непедагогически персонал също е наличен, достатъчен и квалифициран. 

МОТИВИ: Община Първомай има условия за осигуряване на задължителна 

предучилищна подготовка на 4-годишните деца. Водещ фактор за постигането на 

качествено образование е необходимостта то да се предоставя в подходяща среда и 

форма, отговаряща на индивидуалните потребности, възрастови и личностни  

особенности от по-ранна детска възраст. Възможността 4-годишните деца да бъдат 

обхванати, обучавани и възпитавани в детска градина е предпоставка за цялостен 

приобщаващ процес и основа на качественно бъдещо образование. Изграждането на 

ранни навици за учене биха поставили здрава основа за цялостното личностно 

развитие и осъзанатост на децата по отношение необходимостта от образовние и 

грамотност. По-ранният им контакт с образователните стандарти чрез подходящите 

педагогически методи съчетани с игрови дейности е крачка напред по отношение 

превенция на рискове като ранно отпадане от образователната система, неграмотност 

или ниски образователни резултати. Подкрепата, която се предоставя в детските 

градини е свързана не само с образователния, но и с възпитателния процес на децата, 

което изгражда навици, умения, правилен модел на поведение и общуване, които ще 

допринесат за ранна превенция и коригиране на социални явления, като отпадане от 

училище и поведенчески отклонения. 

За голяма част от тези деца майчиният език не е български. Постъпването им от 

по-ранна възраст за обучение в предучилщна група ще допринесе за тяхната по-лека и 

ефективна адаптация, ще създаде социална среда на приемственост и усвояване на 

нормите на българския език, както говоримо, така и граматически, ще се предостави 

възможност за по-дълъг и плавен преход, чрез подходящи педагогически методи и 

ситуации за усвояване на образователно - възпитателни стандарти. Социализацията 

им, като задължителен ангажимент на обществото ще е осъществена чрез подходящи 

интегрирани подходи, които ще създадат благоприятна среда за продължаване на 

образованието. 

Съгласно определените от Министерство на образованието и науката процедури, 

допълнителното финансиране за задължително предучилищно образование на 4 – 

годишните деца, ще бъде осигурено както следва: за решения на Общински съвет в 

сила до края на 2020 г. – от първо число на месеца, следващ месеца на влизане в сила 

на решението, а за решения на Общински съвет, влезли в сила след 31.12.2020 г. – от 

началото на следващата учебна година (2021/2022). 

Предвид гореизложеното на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от 

Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.56, чл.8, ал.1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с §16 и §17 от ПЗР 

на ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование, предлагам 

Общински съвет да вземе следното:  
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Р Е Ш Е Н И Я: 

1.  Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-

годишните деца в детските градини на територията на община Първомай от 

настоящата 2020/2021 учебна година. 

2. Когато в населеното място няма детска градина, дава съгласие 

задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца да се осъществява и 

от училища на територията на община Първомай, които могат да осигурят условия за 

това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за 

предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата 

среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Приложения: 

1. Писмо вх.№05-00-57/28.09.2020 г. от Националното сдружение на общините на 

Република България.

Вносител: 
РАДОСЛАВА  СТАВРЕВА 
Заместник-кмет на Община Първомай  


