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ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в 

общинските детски градини на територията на Община Чирпан. 

 

Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ , 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Предлагам на Вашето внимание проект за нова наредба относно условията и реда за записване, 

отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Чирпан, като основните 

мотиви за настоящото предложение са свързани с приемането на Закона за предучилищното и училищното 

образование (обн., ДВ, бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.). 

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община 

Чирпан. 

 

В бр.79 от 13.10.2015 г. на ДВ е публикуван Закона за предучилищното и 

училищното образование, който влиза в сила от 01.08.2016 г. Съгласно чл.59, ал.1 от 

закона, условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски 

градини се определят с наредба на общинския съвет. В тази връзка е необходимо 

приемането на подзаконов акт, уреждащ тази материя. По този начин ще се покрие 

критерия за държавен образователен стандарт и оптимално ще се използват услугите в 

детските градини. 

 

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община 

Чирпан. 

 

Целите, които се поставят с приемането на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община 

Чирпан, са : 

 

 По – ефективно използване на предлаганите услуги в детските градини и 

повишаване на тяхното качество; 

 Избягване на случаите на фиктивно записване на децата в детските градини; 

 Систематизиране и прозрачност на процеса при реда за записване на деца в 

детските градини; 

 Възпитание, социализация и обучение на децата; 

 Запазване и развитие на българската образователна традиция. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за условията и реда 

за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията 

на Община Чирпан. 

 

Прилагането на новата наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване в общинските детски градини на територията на Община Чирпан няма да е 

свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Община 

Чирпан, както и с допълнителни човешки ресурси. 



 

4. Очаквани резултати от прилагането, вкл. финансови, ако има такива. 

 

Очакваните резултати след приемането на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община 

Чирпан са : 

 

 Синхронизиране на наредбата с действащото законодателство в Република 

България; 

 Въвеждане на процедури и ред относно записването, отписването и 

преместването на деца в общинските детски градини на територията на Община 

Чирпан. 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Настоящият проект за нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване в общинските детски градини на територията на Община Чирпан е 

подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е 

предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с 

регламентите относно тази материя. 

 

 

 

В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.59, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното 

образование (в сила от 01.08.2016 г.), чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински 

съвет – Чирпан : 

 

1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в 

общински детски градини на територията на Община Чирпан. 

2. Решението влиза в сила от 01.08.2016 г. – с влизането в сила на Закон за 

предучилищното и училищното образование. 
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