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Относно: Приемане на Наредба № 13 за прием на деца в общинските детски 

градини и в подготвителните групи в общинските училища  на територията на община 

Чирпан 

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

 

 

1. Причини, налагащи приемане на нова Наредба № 13 за прием на деца в 

общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища  на 

територията на община Чирпан са: 

 

1.1. Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в 

общинските детски градини на територията на община Чирпан не обхваща предучилищното 

образование в подготвителните групи в училищата. 

1.2. Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в 

общинските детски градини на територията на община Чирпан не създава възможност за 

регулиране на приема в детските градини и в подготвителните групи в училищата, така че да 

гарантира функционирането на всички звена от преучилищното и училищното образование на 

територията на община Чирпан. 

1.3. Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в 

общинските детски градини на територията на община Чирпан не гарантира липса на 

сегрегация на групи в детските градини. 

1.4. Настоящата Наредба не регулира целогодишния прием в детските градини в 

условия на епидемии или други обстоятелства, фиксирани в измененията на Закона за 

здравето. 

 

2. Цели, които се поставят с приемането на нова  Наредба № 13  за прием на деца в 

общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища  на 

територията на община Чирпан 

 

2.1. Законосъобразност  спрямо измененията в Закона за здравето.  

2.2. Осигуряване на нормален учебен процес във всички училища и детски градини на 

територията на община Чирпан чрез регулиране на броя подготвителни групи в училищата. 

2.3. Гарантиране на нормален здравословен процес на отглеждане, възпитание  и 

социализиране  на 4-годишните деца в условията на целодневно обучение в детските градини. 

2.4. Гарантиране на равнопоставеност чрез елеминиране на условия за сегрегиране на 

групи в детските градини. 

 



3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

  

Приемането на Наредба № 13 за прием на деца в общинските детски градини и в 

подготвителните групи в общинските училища  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: 

 

4.1. Синхронизиране на наредбата с действащото законодателство в Република 

България. 

4.2. Въвеждане на процедури и ред относно записването, отписването и преместването 

на деца в детските градини и подготвителните групи в училищата  на територията на Община 

Чирпан. 

 

5. Спазване изискването на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове – 

съгласно горепосочената нормативна разпоредба  срокът за предложения и становища по 

проектите, публикувани за обществени консултации по е не по-кратък от 30 дни. При 

изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, 

съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. В конкретния 

случай съставителят на проекта определя срок от 30 дни.  

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

 

Институция: ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Нормативен акт: Наредба № 13 за прием на деца в общинските детски градини и в 

подготвителните групи в общинските училища  на територията на община Чирпан 

 

1. Дефиниране на проблема. 

 

 Към настоящия момент в Община Чирпан действа Наредбата за условията и реда за 

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

Чирпан, приета с решение №119 / 28.07.2016 г. на Общински съвет – Чирпан. След приемането 

й има изменения в националното законодателство - ЗПУО,  Наредба № 5 от 03.06.2016 година 

за предучилищното образование, Наредбата за приобщаващото образование, Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и 

Закона за здравето. Това е причината, поради която следва действащата наредба да бъде 

отменена и вместо нея да се приеме нова наредба, която да обхване и предучилищното 

образование в подготвителните групи в училищата. 

 

 

2. Обстоятелства, налагащи приемане на Наредба № 13 за прием на деца в 

общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища  на 

територията на община Чирпан. 

 

https://sofia.obshtini.bg/doc/2835409/0/#p30161618
https://www.mon.bg/upload/22478/nrdb_finansirane_izm21042020.pdf
https://www.mon.bg/upload/22478/nrdb_finansirane_izm21042020.pdf


Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в 

общинските детски градини на територията на община Чирпан не обхваща предучилищното 

образование в подготвителните групи в училищата.Също така тя не създава възможност за 

регулиране на приема в детските градини и в подготвителните групи в училищата, така че да 

гарантира функционирането на всички звена от преучилищното и училищното образование на 

територията на община Чирпан. Не се и гарантира липса на сегрегация на групи в детските 

градини. Настоящата Наредба не регулира целогодишния прием в детските градини в условия 

на епидемии или други обстоятелства, фиксирани в измененията на Закона за здравето. 

 

 

3. Съответствие със законодателството от по-висок ранг. 

 

Текстовете на наредбата са изцяло съобразени с изискванията на Глава пета 

„Предучилищно образование” от ЗПУО и другите касаещи материята актове. 

 

Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на 

подзаконовия нормативен акт. 

 

4. Цели и очаквани резултати. 

 

Основна цел е да се създаде законосъобразна местна подзаконова уредба на отношенията, 

свързани с приема в детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на 

територията на общината. Също така да се осигури нормален учебен процес във всички 

училища и детски градини на територията на община Чирпан чрез регулиране на броя 

подготвителни групи в училища, да се гарантира нормален здравословен процес на 

отглеждане, възпитание  и социализиране  на 4-годишните деца в условията на целодневно 

обучение в детските градини и равнопоставеност чрез елеминиране на условия за сегрегиране 

на групи в детските градини. 

 

5. Идентифициране на заинтересованите страни. 

 

 Гражданите, имащи постоянен или настоящ адрес на територията на Община Чирпан 

 

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът за нова 

Наредба № 13 за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи 

в общинските училища  на територията на община Чирпан е публикуван на 11.06.2020 г., 

на интернет страницата на Община Чирпан, раздел „Общински съвет”, подраздел „Проекти на 

наредби”. 

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок за предложения и становища 

по публикувания за обществени консултации проект, в деловодството на Община Чирпан не са 

постъпили писмени предложения за изменения на предложения проект на нова Наредба № 13 

за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските 

училища  на територията на община Чирпан.      

 

На основание на гореизложеното ви предлагам следния 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 



 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Глава пета „Предучилищно образование” от ЗПУО,  чл.7 от Наредба № 5 от 

03.06.2016 година за предучилищното образование, Наредба за приобщаващото образование, 

Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, чл.4, ал.2 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските 

градини и чл.63, ал.4 и ал.9 от Закона за здравето, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 

от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Чирпан приема Наредба № 13 за прием 

на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища  

на територията на община Чирпан.      

 

Приложение: Проект на Наредба № 13 за прием на деца в общинските детски 

градини и в подготвителните групи в общинските училища  на територията на община 

Чирпан 
 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт

https://sofia.obshtini.bg/doc/2835409/0/#p30161618
https://sofia.obshtini.bg/doc/2835409/0/#p30161618
https://www.mon.bg/upload/22478/nrdb_finansirane_izm21042020.pdf
https://www.mon.bg/upload/22478/nrdb_finansirane_izm21042020.pdf
https://sofia.obshtini.bg/doc/251406/0/#p6876900
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