
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, 

ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, приета с Решение на 

Общински съвет Пловдив № 338, взето с Протокол № 13 от 28.07.2016 г. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ. 

 

 

Проект 

 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения срок от 30 дни, община Пловдив чрез настоящото публикуване за 

обществена консултация, се предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil 

адрес: education@plovdiv.bg или в деловодството на община Пловдив, пл. „Стефан 

Стамболов” № 1. 

 

МОТИВИ 

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, 

ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

I. Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение на Наредба за 

условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски 

ясли и детски градини на територията на община Пловдив: 

С писмо с изх.№17XIV-4-1/22.03.2017 г. (вх.№ 17ОБС65/23.03.2017 г. на община 

Пловдив) на Председателя на Общински съвет – Пловдив, г-жа Савина Петкова, беше 

изпратен протест на Окръжна прокуратура-Пловдив против Наредбата за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на 

територията на община Пловдив. След запознаване с мотивите на изготвения протест, беше 

направена преценка за необходимост от корекция на цитираните разпоредби: 

- в чл.44, ал. 1, пр. второ, според което се допуска ново кандидатстване, при запазване на 

мястото в посещаваното детско заведение, при условие, че родителите нямат задължения към 

посещаваното детско заведение; 

- в чл.50, б, според който децата от яслените, първа и втора възрастови групи се отписват 

от детските заведения  при неплащане на дължимата месечна такса за ползване на детска ясла 

или детска градина два поредни месеца. 

При изработването на проекта на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на 

територията на община Пловдив са спазени принципите на необходимост, обоснованост, 

предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

1. Принцип на необходимост: Предвидените изменения в Наредбата за условията и реда 

за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на 

територията на община Пловдив са необходими, за да не бъдат ограничавани правата на 

децата като се поставят в зависимост от изпълнение на финансови задължения на родителите 

и настойниците им. 

2. Принцип на обоснованост: Приемането на Наредба за изменение на Наредба за 

условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и 



детски градини на територията на община Пловдив е обосновано, защото по този начин ще 

бъде избегнато противоречие с нормативни актове от по-висока степен. 

3. Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с мотивите и 

предварителната оценка на въздействието са публикувани на официалния сайт на община 

Пловдив за становища и предложения. 

4. Принцип на съгласуваност: В предложението до Общински съвет-Пловдив ще бъдат 

взети предвид направените предложения и дадените становища от заинтересованите лица, в 

резултат на обществената консултация чрез публикуване на сайта на проекта на наредбата и 

мотивите за приемането й. 

5. Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: Предложените 

изменения на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в 

общинските детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив ще съответстват 

на нормативните актове от по- висока степен. При изработване на проекта е спазен чл.18а от 

Закона за нормативните актове, както и разпоредбите на глави II и III от същия. Извършена е  

предварителна оценка на въздействието. 

 

 

II. Цел на Наредбата 

 

Целта на приемане на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на 

община Пловдив е да бъдат нанесени корекции в текстовете, които биха могли да нарушат 

законоустановените права на децата във връзка с посещаването им на детски заведения като ги 

обвързват с  финансовите задължения на родителите или настойниците им. 

 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата 

  

За прилагане на Наредбата за изменение на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на 

община Пловдив не е необходимо разходването на бюджетни средства. 

 

IV. Очаквани резултати 

 

С предвидените корекции в Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на община 

Пловдив очакването е да бъде избегнато възможното нарушаване на правата на децата и да бъде 

синхронизирана действащата наредба с другите нормативни актове от по-висока степен. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз  

 

Предлаганата за приемане Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на 

територията на община Пловдив е в съответствие с нормативните актове на европейското 

законодателство. 

 

В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена предварителна оценка на 

въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт. 

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на 

Община Пловдив на ……………2017 г. 

 

 



Правни основания: чл.17 ал.1 т.3 и т.4, чл.20, чл.21 ал.2 от Закона за местно самоуправление 

и местна администрация, във връзка с чл. 59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, чл.7, ал.1 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищнотото образование, 

чл.119 от Закона за здравето и Наредба №26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на 

детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 

3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 

75, 76, 77 и 79 от АПК. 

. 

 

Фактически основания: Необходима корекция в заложени правила в чл.44 и чл. 50 от 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските 

детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив, с оглед гарантиране на 

законоустановени права на децата във връзка с посещаването им на детски заведения, 

независимо от  финансовите задължения на родителите или настойниците им. 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

 

І.. Приема Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на 

територията на община Пловдив, приета с решение на Общински съвет Пловдив № 338, 

взето с протокол № 13 от 28.07.2016 г., както следва:  
 

§ 1. Текстът на чл.44, ал.1 „Задължително условие е родителите да нямат 

задължения към посещаваното детско заведение“ да бъде заличен, с което чл.44, ал.1 

придобива следния вид: 

„Чл.44. (1) При подадено заявление (Приложение №4) с посочени аргументи  от 

родителите и след преценка и разрешение от общинската администрация се допуска ново 

кандидатстване при запазване на мястото в посещаваното детско заведение до класиране 

на детето в друго детско заведение.“ 

 

§ 2. Чл.50, подточка б) „при неплащане на дължимата месечна такса за ползване 

на детска ясла или детска градина два поредни месеца“ се заличава  и чл.50 се променя по 

следния начин: 

„Чл.50. Децата от яслените, първа и втора възрастови групи се отписват от 

детските заведения и при отсъствие за период по-дълъг от два месеца, без уведомяване от 

родителите.“ 

 

§ 3. Текстът в Приложение №4 (Заявление за разрешaване на кандидатстване без 

отписване) „Декларирам, че нямам задължения към детската градина/ ясла ……………………, 

която детето ми посещава в момента“ се заличава и приложението добива приложения вид. 

II. Наредбата за изменение на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на 

територията на община Пловдив влиза в сила с влизане в сила на нормативния акт за 

приемането й. 

 

ІII. Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община Пловдив. 

 

Приложение: Приложение №4 - Заявление за разрешaване на кандидатстване без отписване



Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за изменение на Наредба 

за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски 

ясли и детски градини на територията на община Пловдив  

 

 

Елементи на оценката 

 

 

Аргументация 

Основания за  

иницииране 

на промени 

 

 

Необходимост от корекции, чрез които се гарантират 

законоустановени права на децата във връзка с посещаването им на 

детски заведения, независимо от  финансовите задължения на 

родителите или настойниците им. 

 

Заинтересовани  

групи 

 

 

Заинтересовани и засегнати групи от предлаганата промяна в 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване 

на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията 

на община Пловдив са децата, подлежащи на прием в детските 

заведения и техните родители. Предвидените промени защитават 

техните права и са изцяло в техен интерес. 

 

 

Анализ на разходи и 

ползи 

 

 

За прилагане на Наредбата за изменение на Наредба за условията и 

реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските 

детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив не 

са необходими допълнителни средства 

 

Административна 

тежест и структурни 

промени 

 

Не са необходими други административни промени към настоящия 

момент. 

 

Въздействие върху 

нормативната  

уредба 

 

От предлаганата промяна не възниква необходимост от изменение в 

други вътрешни нормативни актове. 

 

 



Приложение №4 

ДО 

ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ” 

ОТДЕЛ „ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ОБЩИНСКИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за разрешaване на кандидатстване без отписване 

 

от …………………………………………………………………………………………………….. 
/трите имена на родителя/ 

Адрес: ……………………………………………………………………………………………….. 

Телефон за връзка: ……………………………. E-mail: ………………………………………….. 

 

 

Моля да разрешите кандидатстване в Системата за електронно централизирано 

класиране за прием на децата в общинските детски заведения на детето ми: 

…………………………………………………………………… с ЕГН …………………….. 
/трите имена на детето/ 

без да бъде отписано от ДЯ/ДГ ……………………………, където към момента е записано. 

Мотивите (аргументите) ми са следните: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………. 

          Дата: …………………. 

 

Заявленията се подават, както следва: 

- за детските ясли  могат да бъдат изпратени по електронен път на адрес zdrave_yasli@plovdiv.bg  или подадени 

в деловодството на община Пловдив – пл. „Стефан Стамболов“ №1 

- за детските градини могат да бъдат изпратени по електронен път на адрес dz-priem@plovdiv.bg или подадени 

в деловодството на отдел „Образование“ на община Пловдив - ул. „Цариброд“ №1, ет.3 

 

 (Прави се проверка от администрацията за идентичност на данните за родителите и детето, въведени в 

системата за прием и подадените в заявлението. На посочения от родителя e-mail ще бъде изпратен отговор) 

 

mailto:dz-priem@plovdiv.bg

