МОТИВИ
съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от ЗНА, към предложения проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни
подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен, прилагам мотиви,
отговарящи на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА
I. Причини, които налагат приемането на изменение на Наредба за условията и
реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли,
детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията
на община Сливен
Към настоящият момент приемът на децата в детските градини и детските ясли се
осъществява по реда на приетата с Решение № 485/16.12.2016 год. на Общински съвет –
Сливен Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към
училищата на територията на община Сливен. От април 2017 год. функционира и
електронната система за прием, като в процеса на работа със системата и прилагане на
Наредбата се установи необходимост от обновяването и подобряването им.
През месец май 2018 год. влезе в сила прилагането на Общ регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), в който са разписани изискванията за
обработване на личните данни. Поради тази причина е необходимо Наредбата да се
синхронизира с тези изисквания. В проекта на Наредбата е добавен текст, който указва, че
класиранията ще се извършват за календарна година, а системата за прием ще се затваря в
края на всяка година, за да се заличат личните данни на потребителите. Предвидено е да
се пази архив на заявленията за период от 5 години, който обхваща престоя на децата в
детските ясли и детските градини. Ако детето не се класира през календарната година, а
родителят/ настойникът желае да продължи да участва в следващи класирания, то той ще
трябва подаде ново заявление за прием в началото на следващата календарна година.
В проекта за изменение и допълнение на Наредбата се правят промени и в три от
критериите за прием.
В критерий К4 се добавя с 50%, като по този начин Наредбата ще се уеднакви с
нормативен акт от по-високо ниво, а именно Закона за семейни помощи за деца. В §1, т.6
на допълнителните разпоредби на Закона е разписана легалната дефиниция за дете с
трайни увреждания, както следва: "Дете с трайно увреждане" е дете/ лице до 20-годишна
възраст с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно
намалена работоспособност”.
Изменя се пояснението за критерий K6, като проверката на критерия ще се извършва
на място в детската градина/ детската ясла.
Изменя се пояснението за критерий K7, като проверката на адрес на заявителя ще се
извършва в момента на регистрация, а системата автоматично ще начислява съответните
точки. Към настоящият момент родителят/ настойникът на детето избира в момента на
регистрация дали адресът (постоянен или настоящ), който е посочил в заявлението е в
района на детското заведение. Досегашния опит с работа със системата показва, че в
много от случаите заявителят пропуска да отбележи този критерий или неправилно
отбелязва постоянен или настоящ адрес. С цел улесняване на работата със системата се
въвежда автоматичната проверка.
Преместването на децата от едно детско заведение в друго на територията на община
Сливен ще се извършва чрез електронната система за прием, като родителят/ настойникът
трябва да подаде заявление за участие в класиране в случай, че желае да премести детето
си в друго детско заведение.
В Приложение 2 на Наредбата се допълва по-подробна информация относно
районите на детските ясли и детските градини, като районите не се променят.

II. Цели, които се поставят във връзка с прилагането на Наредбата
С приемането на проекта за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини
и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен се
цели синхронизиране с влезлите в сила нови изисквания към обработването на личните
данни на потребителите, както и подобряване и улесняване на работата на електронната
система за прием.
ІІІ. Очаквани резултати
Приемането на изменението и допълнението на Наредбата от Общински съвет –
Сливен ще улесни работата с електронната система за прием и ще я синхронизира с
Регламент (ЕС) 2016/679.
IV. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба
За прилагането на новата наредба не са необходими финансови средства.
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз
Предлаганото изменение на Наредбата не противоречи на норми от по-висока
йерархия и на европейското законодателство.

