
 
 

 

МОТИВИ  

ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ И  ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ 

ГРАДИНИ 
 

1. Причини, които налагат изменение и  допълнение на Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини. 

Този проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на децата в общинските детски градини е изготвен във връзка с изменение 

в Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с Решение № 107 от 

20.05.2021 г. на Общински съвет - Трявна. 

През 2017 г. Общински съвет – Трявна прие Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на децата в общинските детски градини  във връзка с чл. 59, ал. 1 от Закона 

за предучилищното и училищното образование (ЗПУО),  обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила 

от 01.08.2016 г. изм. и доп., бр. 17 от 25.02.2020 г., бр. 82 от 18.09.2020 г. 

Съгласно чл. 6 от тази Наредба предучилищното образование е задължително от 

учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето. 

През 2020 г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното 

и училищното образование. Съгласно изменението на чл. 8, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, предучилищното образование е задължително от 

учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето. 

Съгласно § 16 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование в срок до началото на 

учебната 2023 – 2024 г. общините създават необходимите условия за осъществяване на 

задължителното предучилищно образование по чл. 8, ал. 1 на децата на 4-годишна възраст в 

съответствие с изискванията на този закон и подзаконовите актове по прилагането му. 

Със свое Решение № 107 от 20.05.2021 г. Общинският съвет – Трявна определи 

задължителното предучилищно образование на децата в община Трявна, навършващи 4 години 

през календарната 2021 г., да се осъществява в ДГ „Калина“,  ДГ „Светлина“ и ДГ „Осми 

март“ от началото на 2021-2022 учебна година. 

 

1. Целите, които се поставят 

 

Наредбата да бъде приведена в съответствие с българското законодателство и уредбата на 

обществените отношения в нормативните актове от по-висок ранг: Закона за предучилищното 

и училищното образование. Да се уредят условията и редът за осъществяването на 

задължителното предучилищно образование на децата в община Трявна. 

 

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

Предлаганите промени и допълнения не изискват финансови средства за прилагането им 

 

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива 
 

Осъществяването на пълен обхват на децата в община Трявна в задължително предучилищно 

образование от навършването им на 4 години до постъпването им в 1. клас. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
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Предлаганият проект на изменение и допълнение на  Наредбата  е с правно основание чл. 21, 

ал. 2 от ЗМСМА в съответствие с принципите на Европейската харта за местно 

самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на 

Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните 

нормативни актове с тях. 

 

 


