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Във връзка с чл.26, ал.2 от ЗНА, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за 
приемане на нормативен акт е цел информиране на населението и прозрачност в 
действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет 
страницата на общината-……... се приемат предложения и становища относно така 
изготвения проект приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Крушари 
 
 

МОТИВИ 
за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца 

в общинските детски градини на територията на община Крушари 

1. Причини, които налагат приемането: 
До настоящия момент няма действаща наредба, която да регламентира условията и реда за 

записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на 
община Крушари. От 1 август 2016г. влезе в сила нов Закон за предучилищното и училищното 
образование (обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.). В член 59, ал. 1 от този закон, както и в 
чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, издадена от 
министъра на образованието и науката, в сила на 1 август 2016 г., е предвидено, че условията и 
реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини се определят с 
наредба на общинския съвет. Посоченият регламент изисква Общински съвет - Крушари да 
приеме наредба, с която да определи условията и реда за записване, отписване и преместване на 
деца в общинските детски градини на територията на община Крушари. 
2. Цели, които се поставят: 
Определяне на конкретни еднакви условия и ред за записване, отписване и преместване на деца в 
общинските детски градини в община Крушари, съобразени с нормативните актове от по-висша 
степен. 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
Няма необходимост от финансови и други средства за прилагането на новата наредба. 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива: 
Осъществяване на добра организация и практика при записване, отписване и преместване на 
деца в общинските детски градини в община Крушари, съобразени с нормативните актове от по-
висша степен, и по-пълно обхващане на децата в задължителна предучилищна подготовка на 
територията на общината. 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Настоящият проект на нормативен акт не противоречи на правото на Европейския съюз. 

Той е създаден с оглед уреждане на обществени отношения с нормативен акт от по-висока 

степен, а имено Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 5 от 

03.06.2016 г. за предучилищното образование , в сила от 1.08.2016 г. Така действащото 

българско законодателство е синхронизирано с регламентите и директивите на европейското 

право, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта 

за местно самоуправление. Тази харта е документ, който подчертава необходимостта от 

отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед 

задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно 

самоуправление.  

Доколкото настоящият проект на Наредбата е с характер на подзаконов нормативен акт, 

който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното 

самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно 

самоуправление. 

 


