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ПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

 

 

Институция: Община Куклен                   Нормативен акт: 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                       
                                                                                       

Дата: 19.08.2022 г.  

 

Контакт за въпроси:  

Деница Кметова-Мехмед                                                                     Телефон: 03115/2165 

Юрисконсулт на Община Куклен 

 

 

І. Дефиниране на проблема:  
1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват се 

аргументите, които оправдават нормативната промяна.  

 

Причините, които налагат приемане на предлаганата Наредба, са измененията в 

нормативната уредба от по-висок ранг. По-конкретно, това са измененията в Закона за 

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

новите нормативни правила, предучилищното образование става задължително за 4-

годишните деца. Дори родителите да са предпочели да не записват детето си в детско 

заведение на по-ранна възраст, те са задължени да го запишат от годината, в която то 

навършва 4 години (чл. 8, ал. 1 от ЗПУО). 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. 

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 
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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 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. 

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. Описва се какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство 

или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете 

възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез 

промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични възможности 

(например съвместни инспекции между няколко органа и др.) 

 

Актуалната редакция на Наредба № 29 не предвижда въвеждане на задължително 

предучилищно образование за 4-годишни деца. Следователно, от учебната 2023-2024 г. тази 

наредба ще бъде в противоречие със ЗПУО. Това противоречие няма как да се реши в 

рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или 

въвеждане на нови технологични възможности. 

Другият проблем в приложението на съществуващата редакция е в липсата на 

конкретни правила за разпределяне на групите деца между детската градина и училище 

„Отец Паисий“ при запълненост на капацитета на градината. С предлаганите правила се 

разписва ясен алгоритъм от действия, който следва да се изпълнява преди началото на всяка 

учебна година, за да се осигури оптимална организация на предучилищното образование на 

територията на общината.  

На трето място, в актуалния текст на Наредба № 29 не е предвидена привилегия при 

класиране на деца на работещи родители. Подобно предимство няма как да бъде въведено 

чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични 

възможности. 

   

3. Посочва се дали ще бъдат изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

 

Последващи оценки на въздействието ще бъдат извършени при необходимост и при 

възникване на основания за това след влизането в сила на подзаконовия нормативен акт и 

неговото прилагане    
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 ІІ. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и 

измерим начин и график за тяхното постигане.  

 

Целите, които се преследват с предлаганата Наредба, са:  

1) привеждането на действащата Наредба № 29 в съответствие с нормативна уредба 

от по-висок ранг (ЗПУО);  

2) осигуряване на оптимален обхват на децата, подлежащи на предучилищно 

образование (задължително и по желание);  

3) въвеждане на ясен алгоритъм от действия, които да се извършват съвместно от 

ръководството на детските заведения и от общинска администрация Куклен при отчитане 

спецификите на приема през всяка нова учебна година;   

4) осигуряване на предимство при класиране в детско заведение на децата на 

работещи родители.  

Предвижда се новият регламент да заработи веднага след влизане в сила на 

Наредбата или най-късно от началото на учебната 2023/2024 година.  

 

ІІІ. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички потенциални 

засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или 

косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени 

организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).  

 

Непосредствено заинтересовани от приемането на разглежданата Наредба са децата, 

живеещи на територията на община Куклен, и техните семейства. В по-голям мащаб  

заинтересовани са останалите граждани на общината, защото осигуряването на 

предучилищно образование на децата и на възможност за техните родители да работят 

несъмнено благоприятства социалния климат. 

 

ІV. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни 

възможни варианти на действие от страна на Общината, включително и варианта „Без 

намеса”.  

 

Вариант за действие „Без намеса”: 

При вариант на действие „Без намеса“ Наредба 29 ще влезе в противоречие със ЗПУО 

от учебната 2023/2024 година. Трудностите при организиране и настаняване на групите деца 

в детската градина в общината ще продължат и ще се задълбочават, поради големия брой 

желаещи за записване и липсата на капацитет в градината за пълния им обхват. Освен това, 

работещите родители ще трябва да се „състезават“ за класиране на децата си наравно с 

неработещите, което не е социално справедливо.  

Следователно вариантът за действие „Без намеса“ ще има неблагоприятни последици 

за общината и за засегнатите от материята лица.  

 

Вариант за действие „Приемане на правилника”:  

При този вариант ще бъде постигнато съответствие със ЗПУО, ще се осигури 

оптимален обхват на децата в предучилищното образование и ще се даде предимство при 

класиране на децата на работещи родители.   
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V. Разходи: Описва се качествено (при възможност - и количествено) всички значими 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки 

един от вариантите, в т.ч. разходи за идентифицираните заинтересовани страни в 

резултат на предприемане на действията.  

 

Вариант за действие „Без намеса”: 

Община Куклен няма да има допълнителни разходи при неприемането на 

предлаганата Наредба, но би могла да търпи санкции за несъответствието на  актуалната 

наредба със ЗПУО, считано от учебната 2022/2023 година нататък.  

 

Вариант за действие „Приемане на наредбата”:  

Община Куклен няма да има допълнителни разходи, произтичащи специално от 

приемането на Наредбата, защото намеренията на общинското ръководство за ремонт и 

обновяване на материалната база, в която се провежда предучилищното образование на 

територията на общината, не са обвързани единствено с предлаганите изменения. 

Независимо дали проектът бъде приет или не, базата ще бъде ремонтирана, за да се осигури 

съответствието й с изискванията на държавния образователен стандарт.   

 

VІ. Ползи: Описват се качествено (при възможност - и количествено) всички значими 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.  

Очаква се всички заинтересовани лица да имат полза от предложената наредба, 

защото въвежда механизъм за организиране и провеждане на предучилищното образование 

на територията на община Куклен.  

Не се предвиждат негативни последици от приемането на наредбата нито в 

икономически, нито в социален или друг аспект. 

 

Вариант за действие „Без намеса”:  

Във варианта „Без намеса“ нито една от заинтересованите страни няма да има ползи 

и няма да избегне вреди. 

 

Вариант за действие „Приемане на наредбата”:  

Приемането на наредбата ще бъде в унисон със следваната от общината социална 

политика и ще допринесе за по-добро организиране и провеждане на предучилищното 

образование на територията на община Куклен.  

    

 VІІ. Потенциални рискове: Посочват се възможните рискове от приемането на 

нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.  

 

Конкретни рискове при реализирането на Вариант „Приемане на Наредбата” няма и 

не се очаква възникване на съдебни спорове. Предложеният проект не въвежда ограничения 

или тежести за гражданите на общината или за други лица. 
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VІІІ. Административната тежест: 

 □ Ще се повиши 

 □ Ще се намали 

 Х Няма ефект  

 

Административната тежест от приемане на проекта за Наредба ще се увеличи 

незначително, тъй като директорите на детските заведения и общинската администрация ще 

трябва да изготвят документи, в които да се излагат и анализират данни за броя и 

числеността на отделните групи, подадените нови заявления и капацитета на материалната 

база. Тези дейности се извършват и при актуалната редакция на Наредба № 29, но твърде 

често се оказват ненавременни. При предлагания алгоритъм се въвеждат ясни срокове за 

изготвяне на отделните документи, което ще позволи своевременно планиране и 

организиране на предучилищното образование на територията на общината преди началото 

на всяка учебна година.    

 

ІХ. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):  

 □ Актът засяга МСП 

 □  Актът не засяга МСП 

 Х  Няма ефект  

 

Проектът засяга населението на община Куклен на ниво семейство (с или без 

граждански брак). От друга страна, икономическите последици от прилагане на измененията 

би следвало да са положителни, тъй като се очаква повече родители да могат да запишат 

децата си на предучилищно образование и да се върнат към служебните си задължения.  

 

Х. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:  

□ Да 

Х Не  

 

ХІ. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените 

консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете 

консултационни процедури.  

Най - важните въпроси за обществената консултация са:  

В1.: Ясни ли са предложените разпоредби?  

В2.: Подходящ ли е предвиденият график за изготвяне на документи и подаване на 

заявления за записване на деца в общинските детски заведения?  

В3.: Коментари и предложения за корекции и допълнения.  

 

Проектът на Наредбата ще бъде публикуван за обществени консултации чрез 

писмени становища, мнения и предложения за срок от 30 дни на официалната страница на 

Община Куклен, раздел Общински съвет, подраздел Проекто-наредби и на Портала за 

обществени консултации. 

Ще бъдат разгледани всички постъпили писмени становища, мнения и предложения 

от всички заинтересовани лица.  

Проектът на наредбата с публикуването му ще стане достояние до всички 

заинтересовани страни, които могат да изпращат писмените си становища, мнения и 
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предложения на електронен адрес: mail@kuklen.org. и/или в деловодството на Община 

Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ет. 1.  

Справката за постъпилите становища и предложения след обществените 

консултации ще бъде публикувана на официалната страница на Община Куклен и на 

Портала за обществени консултации. 

 

XII. Подписи на отговорните лица:  

 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие на проекта на 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. 

 

Вносител: 

МАРИЯ БЕЛЧЕВА                                    (П) 

Кмет на Община Куклен 

 

Изготвил:    

Деница Кметова – Мехмед,  (П) 

Юрисконсулт 

 

Съгласувал: 

Мариана Ганева,                                         (П)                       

Секретар на Община Куклен 


