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Изх. № ……………….….……….. 2017г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с Протест от Окръжна прокуратура срещу разпоредби в 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 налага
същата да бъде изменена.
Общинска администрация счита, че протестът е основателен и обоснован, поради което е
необходимо да се направи изменение на горецитираната Наредба
Предвид горното, на основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, предлагам ОБЩИНСКИЯТ
СЪВЕТ - СЛИВЕН да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на община Сливен

ПРОЕКТ

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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.
§ 1. Чл. 23 се изменя по следния начин:
„ (1)Децата се подреждат в низходящ ред по броя точки.
(2)При равни условия се класират на случаен принцип със случайни числа, чрез
компютърната система.
(3)Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в
класирането, като последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си
номера и всяко получава случайното си число.
(4)Случайното число, което получава всяко дете може да бъде проверено от родителите от
сайта за електронен прием.“
§ 2. Чл. 42, ал.4 се отменя.
§ 3. Приложение 1, Раздел 1, глава първа, чл. 3, след Критерий „К2“ се допълва нова
точка 3.2. „Индивидуални критерии“.
§ 4. В Приложение 1, Раздел 1, глава първа, чл. 3, след новата т.3.2., Критерий „К 10“
се отменя.
§ 5. В Приложение 1, Раздел 1, глава втора, Раздел IV Класиране, чл. 34 се изменя
така:
„Децата се класират в низходящ ред по броя точки. При равни условия се класират на
случаен принцип със случайни числа, чрез компютърната система. Функцията за случаен избор
пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, като последните се
нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното
си число. Случайното число, което получава всяко дете може да бъде проверено от родителите от
сайта за електронен прием.“
§ 6. В Приложение 1, Раздел 2, глава първа, след чл. 3 е допусната техническа
грешка, текстът „2.1. Общи критерии“ се премахва
§ 7. В Приложение 1, Раздел 2, глава първа, чл. 3, т. 3.2., Критерий „К 10“ се отменя.
§ 8. В Приложение 1, Раздел 2, глава втора, Раздел IV Класиране, чл. 33, ал. 2 се
изменя така:
„При равни условия се класират на случаен принцип със случайни числа, чрез компютърната
система. Функцията за случаен избор пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в
класирането, като последните се нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си
номера и всяко получава случайното си число. Случайното число, което получава всяко дете може
да бъде проверено от родителите от сайта за електронен прием.“
§ 9. В Приложение 1, Раздел 3, глава първа, чл. 3, т. 3.2. Критерий „К 10“ се отменя.

§ 10. В Приложение 1, Раздел 3, глава втора, Раздел IV Класиране, чл. 31 се изменя
така:
„Децата се подреждат в низходящ ред по броя точки. При равни условия се класират на
случаен принцип със случайни числа, чрез компютърната система. Функцията за случаен избор
пренарежда числата от 1 до броя на децата участващи в класирането, като последните се
нареждат във възходяща поредица по реда на входящите си номера и всяко получава случайното
си число. Случайното число, което получава всяко дете може да бъде проверено от родителите от
сайта за електронен прием.“
§ 11. Настоящата Наредба влиза в сила от 22 май 2017г.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

МОТИВИ
В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към
проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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, прилагаме следните
мотиви:
I. Причини, които налагат приемането 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.
С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование се налага
приемането на наредба, която да регламентира реда и условията за записване, отписване и
преместване на децата в общинските детски градини и полудневни подготвителни групи към
училищата. В съответствие с чл. 56 от горецитирания закон предучилищното образование се
осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование – и от
училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния
образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските
градини, училищата. Децата постъпили в общинските детски градини и училища могат да се
преместват при наличие на свободни места в други детски градини през цялата учебна година.
На основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,
условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски
градини се определят с наредба на общински съвет, правилата за прием и критериите които към
момента не са регламентирани. Съгласно разпоредбата на чл. 8 от Закона за нормативните
актове, всеки Общински съвет може да издава наредби, с които да урежда обществени
отношения с местно значение.
Във връзка с Протест от Окръжна прокуратура срещу разпоредби в 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 налага
същата да бъде изменена.
II. Цели, които се поставят във връзка с прилагането на Наредбата.
С приемането на Наредбата се цели осигуряването на възможности за обхват, обучение и
възпитание на децата в общинските детски ясли, детски градини и училища в Община Сливен и

приемане на регламент за условията и реда за записване, отписване и преместване. С наредбата
се определят и конкретните правомощия на кмета на общината и упълномощените от него
длъжностни лица от общинска администрация, свързани със съгласуването, координацията и
контрола на дейностите включени в обхвата на регламентираните обществени отношения.
Настоящото изменение цели разписването на по-точни правила и критерии за прием на децата в
детските ясли, детските градини и полудневните подготвителни групи в училищата, които да
гарантират принципите на прозрачност, равенство и недискриминация при класирането.
ІІІ. Очаквани резултати
Прилагането на Наредбата ще бъде показател, че общината стриктно спазва
създадените и утвърдени от Общинския съвет правила и норми, както и въвеждането на
процедури по записването, отписването и преместването на деца от общинските детски ясли,
детски градини и училища на територията на Община Сливен, в съответствие с
образователните политики, съгласно действащото законодателство в Република България.
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.
Предлаганата Наредба не противоречи на норми от по-висока йерархия и на
европейското законодателство.
ВНОСИТЕЛ
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

