
Преминаване в самостоятелна организация на 

педагогическо взаимодействие на дете от детска 

градина 
 

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (1) Когато 

поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на 

педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за 

задължително предучилищно образование в училищата е преустановено, 

след заповед на министъра на образованието и науката педагогическото 

взаимодействие се осъществява, доколкото и ако е възможно, от 

разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии и с участието на 

родителите. 

(2) Педагогическото взаимодействие по ал. 1 подпомага придобиването на 

компетентностите по чл. 28, ал. 2, като използваните ресурси се избират от 

педагогическите специалисти в съответствие с възрастта на децата. 

(3) Продължителността на педагогическото взаимодействие с дете по ал. 1 

се определя от педагогическите специалисти в съответствие с възрастта на 

децата, но не може да надвишава 30 минути дневно. 

(4) Проследяването на постиженията от осъщественото педагогическо 

взаимодействие по ал. 1 се извършва чрез наблюдение от страна на 

педагогическите специалисти и чрез обсъждане с родителите. 

(5) В периода на провеждане на педагогическото взаимодействие по ал. 1 

на децата не се пишат отсъствия. 

 

 

Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) (1) При обявена извънредна 

обстановка родителите на деца, записани в детската градина или 

училището, могат да подадат заявление за включване на детето в 

самостоятелна организация по чл. 18, ал. 1 до директора от 1-во до 5-о 

число на всеки месец. 

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите по чл. 18, ал. 3, т. 1, 

3 и т. 4, буква "в". 

(3) Експертната комисия по чл. 18, ал. 2 в 14-дневен срок от подаване на 

заявлението по ал. 1 и анализ на документите по ал. 2 одобрява или отказва 

да одобри включването на детето в самостоятелна организация. 

(4) На местата на децата, записани в самостоятелна организация по ал. 1, 

не може да бъдат приемани други деца, които да посещават детската 

градина или съответно училището. 



(5) Експертната комисия по чл. 18, ал. 2 има право да откаже включването 

в самостоятелна организация, когато не е предоставен някой от 

документите по ал. 2 или няма осигурена среда за учене чрез игра, 

съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие 

на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и 

благополучие. 

(6) Педагогическите специалисти оказват подкрепа на семействата на 

децата, записани в самостоятелна организация по ал. 1, при условия и по 

ред, определени в правилника за дейността на детската градина или 

училището. 

 

 

 

 

Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, 

обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя, и 

проследяване постиженията на детето от детската градина или училището 

в началото и в края на учебното време. Самостоятелната организация се 

провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и 

след одобрение от експертната комисия в регионалното управление по 

образование по чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование. Към заявлението по ал. 2 се прилагат:  

1. копие от акта за раждане на детето; 

 2. копие от лична карта на родителите;  

3. декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с 

възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, 

както и за опазване на физическото и психическото му здраве и 

благополучие;  

4. програма за развитие на детето, която задължително съдържа:  

а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните 

потребности и интересите на детето и гарантиращи постигането на целите 

по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;  

б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите, за 

съответната възрастова група;  

в) списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала. 

Експертната комисия в едномесечен срок от подаване на заявлението и 



анализ на документите одобрява или отказва да одобри включването на 

детето в самостоятелна организация.  

Експертната комисия отказва да одобри включването в самостоятелна 

организация, когато:  

1. не представи някой от документите  

2. не е осигурена среда за учене чрез игра. съобразена с възрастовите 

особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за 

опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие; 

 3. представената програма не гарантира постигането на някоя от целите по 

чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;  

4. избраните методики и подходи не са съобразени с възрастта, 

индивидуалните потребности и интересите на детето.  

За установяване на верността на декларираните обстоятелства експертната 

комисия може да извършва проверки на място. Експертната комисия по 

може да провежда събеседване с детето и с родителите преди вземането на 

решение. Постиженията на детето в съответствие с чл. 28, ал. 2, 

възпитавано, социализирано, обучавано и отглеждано при самостоятелна 

организация, се определят от учители в детската градина в началото и в 

края на учебното време За провеждане на дейността родителите осигуряват 

присъствието на детето в определен от детската градина или училището 

ден и час. Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на 

учебното време не постига компетентностите от следващата учебна година 

се включва в целодневна, полудневна или почасова организация на 

предучилищно образование по избор на родителите.  


