
МОТИВИ 

Към проекта на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване 

на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията  

на Община Каолиново 

 

1. Причини, които налагат приемането: 

В сила от 01.08.2016 г. е Закона за предучилищното и училищното образование 

(обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.), който визира единна държавна 

образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно 

образование. 

 В съответствие с чл.25 ал.(2)  и чл.56 от същия закон, предучилищното образование се 

осъществява от детските градини на територията на Община Каолиново, а 

задължителното предучилищно образование – и от общинските училища, 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 държавния образователен стандарт за 

физическата среда  и информационното и библиотечното осигуряване на детските 

градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Във връзка с 

изискванията на чл.59(1) от Закона за предучилищното и училищното образование, 

както и  чл. 7, ал. 1 и ал.3 от  Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното 

образование, условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в 

общински детски градини и децата за задължително предучилищно образование в 

общинските училища се определят с наредба на общинския съвет.  

 

2. Цели, които се поставят: 

Определяне на конкретни еднакви условия и ред за записване, отписване и преместване 

на деца в общинските детски градини и деца в задължителна предучилищна възраст в 

общинските училища, съобразени с действащите нормативните актове. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата Наредба: 

За прилагането на новата Наредба не са необходими финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането на Наредба за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските 

градини и училищата на територията : 

Осъществяване на добра организация и практика при записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини и общинските училища, съобразени 

с действащите нормативните актове, и по-пълно обхващане на децата в задължителна 

предучилищна подготовка на територията на община Каолиново. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се 

прилага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право. 


