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 ПРИЕМАНЕ НА ДЕТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
 

№ Задължителна информация Образователна услуга 

1. Наименование на 
административната услуга  

 

Прием на дете в детска градина 

2. 

Правно основание за 
предоставянето на 
административната 
услуга/издаването на 
индивидуалния 
административен акт.  

 

Закон за предучилищното и училищното образование – 
чл. 57 и чл. 59, ал. 1  

 

3. 

Орган, който предоставя 
административната 
услуга/издава 
индивидуалния 
административен акт. 

 

Директорът на детската градина или отговорниците на 
базите с изнесено обучение  

 

4. 

Процедура по 
предоставяне на 
административната 
услуга/издаване на 
индивидуалния 
административен акт, 
изисквания и необходими 
документи. 

 

Съгласно Наредба за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на деца в общинските детски 
градини на територията на община Трявна,  родителите 
чиито деца навършват три годишна възраст през 
съответната календарна година, подават Заявление по 
образец с всички необходими данни до директора или 
отговорник база на детската градина. Към заявлението за 
прием се прилага копие на акт за раждане на детето.  
Заявителят подава необходимите документи в 
съответната база, всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа.  
По преценка на родителя и при наличие на свободни 
места в образователната институция, може да постъпят и 
деца, навършили две години към началото на учебната 
година на постъпването.  
Предучилищното образование се организира в смесена 
възрастова група. Броят на децата в група се определят 
при условията на чл. 60 от Закона за предучилищното и 
училищното образование и Държавния образователен 
стандарт за физическа среда и информационно и 
библиотечно осигуряване на детските градини, училища и 
центрове за подкрепа на личностното развитие. Децата 
във всички възрастови групи целогодишно 

 

5. Начини на заявяване на 
услугата 

Лично от родителя/настойника или чрез упълномощено 
лице.  

 

6. 
Информация за 
предоставяне на услугата по 
електронен път. 

Необходимите документи, образци на заявления във 
формат позволяващ изтегляне са на адрес: 
cdg_plachkovci@abv.bg 

7. 
Срок на действие на 
документа/индивидуалния 
административен акт. 

До отписване на детето от детска градина 

8. Такси или цени Не се дължат 



№ Задължителна информация Образователна услуга 

9. 

Орган, осъществяващ 
контрол върху дейността на 
органа по предоставянето на 
услугата. 

Общинска администрация;  
Регионално управление на образованието;  
Министерство на образованието и науката.  

10. 

Ред, включително срокове за 
обжалване на действията на 
органа по предоставянето на 
услугата. 

Отказът за записване се обжалва по реда на АПК. 

11. 
Електронен адрес за 
предложения във връзка с 
услугата. 

cdg_plachkovci@abv.bg 

12. Начини на получаване на 
резултата от услугата. 

Лично от родителя/настойника или чрез упълномощено 
лице. 

 


