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МОТИВИ 

към 

проект на „Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски 

градини в община Силистра“ 

 

1. Причини, които налагат приемането: 

 

Действащата към настоящия етап „Наредба за записване, отписване и преместване на 

деца в общинските детски градини в община Силистра“ /Наредбата/, е приета с Решение № 

306 / Протокол № 12 от заседание на Общински съвет – Силистра, проведено на 30.08.2016 г. 

Наредбата е приета на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование /в сила от 01.08.2016 г./ и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за 

предучилищното образование. 

През изтеклия 5-годишен период настъпиха съществени изменения и допълнения в 

действащата нормативна уредба, отнасящи се до предучилищното образование. Това налага 

синхронизирането на Наредбата с промените в нормативните актове от по-висока степен. 

Същевременно, ползването на наредбата показа наличие на недостатъчно прецизни и 

конкретни текстове, които утежняват прилагането й. Например чл. 8, ал. 4 описва в 9 точки 

документите, необходими за записване на детето. Тези документи са описани в Наредба № 3 / 

05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини, издадена от Министъра на 

здравеопазването.  

Актуалните нормативни документи и необходимостта от по-подреден, лесно четим и 

приложим документ наложи изготвянето на предложения проект на „Наредба за записване, 

отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Силистра“, която в 

случай, че бъде приета, ще отмени досега действащата. 

 

2. Цели, които се поставят: 

 

 Определяне на конкретни, единни условия и ред за записване, отписване и 

преместване на децата в общинските детски градини в община Силистра, съобразени с 

актуалните нормативни документи от по-висша степен. 

 

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

 

 Прилагането на Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в 

общинските детски градини в община Силистра не налага необходимост от финансови или 

други средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива: 

 

 Осигуряване на по-добра организация и практика при записване, отписване и 

преместване на децата в общинските детски градини, съобразени с актуалната нормативна 

уредба и потребностите на обществото, по-пълен обхват на децата в задължителна 

предучилищна възраст на територията на община Силистра. Постигне на гъвкавост, 

прозрачност и публичност при организацията на дейностите в общинските детски градини. 
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5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

Проектът на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските 

детски градини в община Силистра не противоречи на правото на Европейския съюз. Той е в 

пълно съответствие с актуалните Закон за предучилищното и училищното образование, 

Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, както и други нормативни актове 

от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителна власт на Република България. 

  

Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението 

за провеждане на обществени консултации с граждани и юридически лица, с цел 

информираност на населението и прозрачност в действията на институциите настоящият 

Проект на „Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски 

градини в община Силистра“ се публикува на интернет страницата на община Силистра.  

В 30-дневен срок от датата на публикуването й се приемат предложения и становища в 

писмен вид в Деловодство на община Силистра, гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 33. 

 

 

 

 

 

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра  

 

 

Съгласували: 

 

Мария Недялкова 

Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ 

 

 

Николай Николов 

Директор Дирекция „Правна“ 

 

Виолета Динкова 

Началник отдел „Образование и младежки дейности“ 

 

 

Изготвил: 

Росица Димова 

Главен експерт „Организация на средното образование“ 

 

 

 


