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М О Т И В И 

към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 за условията и реда  

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

общинските детски градини и училища на територията на община Куклен 

(Наредбата) 

 

1. Причини и мотиви за приемане на Наредбата: 

Първата причина, която налага приемане на предлаганата Наредба, са 

измененията в нормативната уредба от по-висок ранг. Съгласно измененията в Закона 

за предучилищното и училищното образование, обнародвани в ДВ, бр. 82 от 2020 г., 

предучилищното образование става задължително за 4-годишните деца. Параграф 16 от 

Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО предвижда, че крайният срок за 

въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните е началото на 

учебната 2023 – 2024 г., като в този срок общините следва да създадат необходимите 

условия за целта. В предлаганата Наредба този срок е съобразен, като са отчетени 

стъпките, които следва да се изпълнят за осигуряване на изискваните по държавен 

стандарт условия. 

На второ място, приемането на предлаганата Наредба е продиктувано и от 

стремежа на община Куклен да осигури оптимален обхват на децата, които подлежат на 

задължително предучилищно образование, както и на тези, чиито родители искат да ги 

запишат в детски ясли или в детската градина на територията на община Куклен. Към 

датата на изготвяне на проекта за изменение на Наредба № 29, местата в първите три 

възрастови групи в детска градина „Приятели“ – гр. Куклен са запълнени. Градината 

няма ресурс – като площ, персонал и материална база, да посрещне „нови“ деца в 

горните групи. Затова оптималният вариант за обхващане на всички желаещи е децата 

от първите три възрастови групи да си останат в детската градина, а по-големите деца, 

подлежащи на задължително предучилищно образование (четвъртите групи), да се 

настанят в СУ „Отец Паисий“ – гр. Куклен. И към настоящия момент в училището 

функционира една предучилищна група, именно поради липсата на места в детската 
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градина. В училището е осигурена и ще продължи да се провежда целодневна форма на 

образование – с обособени отделни помещения за игри и за сън. Предлаганата с 

настоящата Наредба организация на предучилищното образование в общината 

позволява приемане на максимален брой деца и постигане на целите, заложени в ЗПУО. 

Предучилищната възраст е ключова за детското развитие. Това е периодът, в 

който в най-голяма степен се формират социално-емоционалните, когнитивните, 

интелектуалните и най-вече езиковите умения. Много от децата не посещават ясли и 

детски градини и впоследствие срещат затруднения в общуването със свои връстници в 

училище. Нямат създадени навици да се справят самостоятелно в среда извън 

семейството, което препятства тяхното обучение в клас. Трудностите в адаптацията 

понякога резултират в преждевременно напускане на училище, което от своя страна 

ограничава шансовете за пълноценна социална реализация в по-късна възраст. 

Осигуряването на повече места за прием в детската градина и в предучилищните групи 

в училището ще позволи по-голям обхват на децата и съответно по-лесното им 

адаптиране към образователната система.  

Друг проблем, който съществува в актуалната редакция на Наредба 29 и който се 

решава с предлаганото изменение, е липсата на привилегия за прием на деца с 

работещи родители. Изменението на чл. 18 се състои в предвиждането на предимство 

за деца, чиито родители нямат възможност да се грижат за тях целодневно, заради 

трудовата си ангажираност. Подобно предимство е изрично разписано и в наредбите за 

предучилищното образование на община Пловдив и на община София и е безспорно 

основателно. 

 

2. Цели, които се поставят с приемането на предлагания правилник:  

Основната социална цел, която си поставя настоящата наредба, е въвеждане на 

ясен механизъм от последователни стъпки, които да се извършват преди началото на 

всяка учебна година с цел оптимално организиране на предучилищното образование. 

Друга цел, които наредбата си поставя, е въвеждане на предимство за работещи 

родители при записване на децата в детско заведение.  

 

3. Очаквани резултати от приемане на предлагания правилник:  

С приемането на новата наредба се очаква да бъде трайно преодолян проблемът с 

липсата на места за прием в детските заведения на деца, които подлежат на 

задължително предучилищно образование или чиито родители са изразили желание да 
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ги запишат в детска градина. Предлаганите разпоредби въвеждат график от действия, 

конкретни срокове и задачи за съвместно изпълнение от ръководителите на детските 

заведения и общинска администрация, които да обезпечат оптимално организиране и 

провеждане на предучилищното образование на територията на общината. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

Предлаганият проект не изисква предвиждане на допълнителни разходи извън 

тези, които обичайно се осигуряват за поддържане на материалната база и кадровата 

обезпеченост на детските заведения в община Куклен.  

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 

Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието 

и обучението с оглед на европейското пространство за образование и отвъд него (2021 

г. – 2030 г.) поставя сред целите си до 2030 г. най-малко 96 % от децата на възраст 

между 3 години и възрастта за започване на задължително начално образование да 

участват в образованието и грижите в ранна детска възраст. 

Настоящият проект допринася за постигането на тази цел, той е в съответствие с 

правото на Европейския съюз.   

 

Вносител: (П) 

Мария Белчева – кмет на Община Куклен 

         

Съгласувал: (П) 

Мариана Ганева  

Секретар на Община Куклен 

 

Изготвил:   (П) 

Юрк. Деница Кметова - Мехмед  


