
Проект 

Наредба за изменение и допълнение  

на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини  

(обн., ДВ, бр. 15 от 2007 г., изм. и доп., бр. 36 от 2011 г., бр. 64 и 85 от 2012 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създават се ал. 2 и 3: 

„(2) Детските градини се предвиждат в урегулирани поземлени имоти с 

предназначение, допускащо изграждането им. Допуска се изграждане на детски градини и 

в урегулирани поземлени имоти, в които застрояването е комплексно с разполагане на 

групи от сгради с различно предназначение. 

(3) По изключение детски градини могат да се предвиждат за изграждане и в сгради 

с друго основно предназначение.”. 

 

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Урегулираният поземлен имот за детска градина, когато това е основното му 

предназначение, трябва да включва не повече от 30 % застроена площ и не по-малко от 50 

% озеленени площи.”. 

2. В ал. 2 думата „Теренът” се заменя с „Урегулираният поземлен имот, в който се 

предвижда изграждане на детска градина или сграда, в част от която се предвижда 

изграждане на такава, задължително”. 

3. Създава се ал. 3: 

„(3) Когато детската градина се разполага в част от сграда или като самостоятелна 

сграда в имот за комплексно застрояване, се допуска частично ограждане на площта, 

ползвана от детската градина, включително и само на площадките за игра.”. 

 

§ 3. В чл. 7, ал. 1 се изменя така: 

„(1) В урегулирания поземлен имот, в който е предвидено изграждане на детска 

градина, трябва да има озеленен двор, площадки за игра, устроени съгласно изискванията 

на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на 

площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г.), и по възможност физкултурна площадка с 

твърда настилка, с препоръчителна площ 2,5 m2 на дете.”. 

 

§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, изречение първо се изменя така: „Детските градини се проектират в 

самостоятелни сгради с височина до два етажа или в обособени части от сгради, 

разположени на първите два надземни етажа.”. 

2. Създава се ал. 3: 

„(3) Когато детската градина се разполага в част от сграда, за нея се проектира най-

малко един самостоятелен вход. По изключение се допуска използването на входа и 

общите части на сградата при спазване изискванията на Закона за устройство на 

територията.”. 

 

§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 



1. В ал. 1, т. 7, буква „б” след досегашния текст се поставя точка и се добавя 

изречение второ: „При детски градини с до четири групи е допустимо да се обедини с 

кабинета на директора”; 

2. В ал. 2 след думите „детската градина:” се добавя „гардероба със занималнята”. 

3. В ал. 4 думите „всички помещения” се заменят със „спалнята и занималнята”. 

 

§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Точка 1 се изменя така:  

„1. в занималните и спалните да са на височина най-много на 0,6 m от пода с 

възможност за поставяне на слънцезащитни устройства”. 

2. В т. 2 числото „50” се заменя с „30”, а думите „всеки прозорец” се заменят с 

„прозорците”. 

 

§ 7. В чл. 13 след думата „югоизток” се поставя запетая и се добавя думата 

„югозапад”.  

 

§ 8. В чл. 24, ал. 4 след думите „Осветителните тела” се добавя „и контактите”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


