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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: 

Приемането на предлаганата наредба се налага на първо място от необходимостта 

да се адаптира в максимална степен текстът на заявлението (приложение № 1 към 

наредбата) към съдържанието на самата наредба. В настоящата редакция са налице 

съществени разлики между двата документа и това създава трудности при работа. Така 

например, с предходното изменение на Наредба 29 бе въведено предимство за деца, 

чиито родители са трудово ангажирани. Това предимство обаче не е отразено в 

заявлението към наредбата. В тази връзка, сред предлаганите изменения е въвеждането 

на нова бланка на заявление, която да улесни както родителите, които записват децата 

си за предучилищна подготовка, така и директорите на образователните институции на 

територията на общината. Предлаганият текст на Приложение № 1 към наредбата 

осигурява по-прегледно и структурирано изложение на информацията, която е от 

значение за целите на наредбата, а именно: данни за детето и неговото семейство, 

основания за ползване на предимство при записване и документи за тяхното 

установяване.  

Предлаганите изменения целят и подобряване на регламента за кандидатстване, 

записване и преместване на децата в предучилищна възраст. Целта е да се 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 общината. На следващо място, новите разпоредби 

предлагат ясно и конкретно разпределение на групите деца между сградите на детската 

градина и училището в гр. Куклен. Това разпределение ще позволи оптимално 

използване на материалната база на образователните институции и по-пълен обхват на 

децата, подлежащи на предучилищно образование.  

 

2. Цели, които се поставят с приемането на предлаганата наредба:  

Целта на предлаганите изменения е подобряване на регламента за кандидатстване, 

прием, записване и преместване на децата, подлежащи на предучилищно образование 

на територията на община Куклен.  

 

3. Очаквани резултати от приемане на предлаганата наредба:  

С приемането на новата наредба се очаква да бъде подобрена организацията на 

предучилищното образование, да бъдат своевременно формирани и разпределени 

групите деца и да се сведе до минимум броят необхванати. 
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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 образователните институции 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.   
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