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1 Наименование на 

административната услуга  

Отписване на деца в държавните, 

общинските и частни детски градини 

2 Правно основание за 

предоставянето на 

административната 

услуга/издаването на 

индивидуалния административен 

акт. 

Закон за предучилищното и училищното 

образование - чл. 59 ал.1  

Наредба на Община Ямбол - условията и 

реда за записване, отписване и преместване 

на децата в предучилищна възраст в 

общинските детски градини и училища-

чл.26, чл.27 

3 Орган, който предоставя 

административната услуга/издава 

индивидуалния административен 

акт.  

Директор на детската градина 

 

4 Процедура по предоставяне на 

административната услуга/издаване 

на индивидуалния административен 

акт, изисквания и необходими 

документи.  

Децата се отписват от детската градина по 

желание на родителите/настойниците, при 

преместване от една детска градина в друга, 

при преместване от детска градина в 

подготвителна група в училище, при 

заминаване на семейството в чужбина, при 

постъпване в първи клас. 

Завършването на подготвителна група и 

постъпването на дете в първи клас се 

удостоверява с Удостоверение за завършено 

задължително предучилищно образование в 

детска градина или училище с 

номенклатурен номер 3-19. 

Отписването на дете от детска градина , 

става след подаване на писмено заявление 

по образец от родителите/настойниците до 

директора на съответната детска градина. 

5 Начини на заявяване на услугата. Лично или чрез пълномощник 

6 Информация за предоставяне на 

услугата по електронен път 

не се предоставя  по електронен път 

7 Срок на действие на 

документа/индивидуалния 

административен акт. 

безсрочно  

8 Такси или цени Не се дължат такси 

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 

Отказът за записване  се обжалва по реда на 

АПК  

http://www.dgvalentina.net/


по предоставянето на услугата. 

11 Електронен адрес за предложения 

във връзка с услугата. 

tsdg.valentina@gmail.com 

12 Начини на получаване на резултата 

от услугата. 

Лично или чрез пълномощник  

 

 

 

 

 

 


