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гр. Куклен 4101 , област Пловдив, ул. ”Ал. Стамболийски” № 43; тел.: 03115/21-20; факс: 03115/21-65; e-mail: mail@kuklen.org; 

www.kuklen.org 

 

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: 14.02.2023 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.  

 

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 (Наредба 29) е приета на заседание на Общински съвет Куклен с Решение № 258, 

взето с протокол № 19 от 09.09.2016 г. Към наредбата е прието и Приложение № 1, което е 

бланка на заявление за записване на децата в образователните институции на територията 

на общината. Новите текстове на ЗПУО, обнародвани в ДВ, бр. 82 от 2020 г., наложиха 

изменения и в Наредба 29. След тях заявлението – Приложение № 1, не кореспондира 

напълно със съдържанието на подзаконовия нормативен акт и това създава трудности при 

прилагането на последния. Затова е необходимо да се приеме ново заявление, в което са 

отразени всички актуални предимства при записване, както и документите за тяхното 

удостоверяване.  

На следващо място, предлаганите изменения са продиктувани 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. Тази цел може да се постигне 

с целесъобразно използване на материалната база на двете образователни институции в гр. 

Куклен – ДГ „Приятели“ и СУ „Отец Паисий“. Затова е необходимо да се разпишат правила 

за кандидатстване и за прием на децата, съобразно възрастта им, както и правила за 
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преместване при нужда. Прецизирани са срокове за подаване на заявления, за представяне 

на документи и за тяхното актуализиране при необходимост. 

С предлаганите изменения се коригират и дребни технически неточности в актуалния 

текст на наредбата, като например изменено заглавие на цитиран нормативен акт.  

   

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.) 

 

Проблеми произтичат на първо място от множеството несъответствия между 

разпоредбите на наредбата и актуалния текст на Приложение № 1 към нея. Различни са 

относимите по двата документа лични данни, основания за предимство при записване и 

документи за установяването им. На второ място, проблеми създава и липсата на конкретно, 

предварително разпределение на децата в групите между двете образователни институции 

в гр. Куклен. Този пропуск препятства възможността за своевременна организация на 

учебния процес, в това чисто набавяне на помагала, подготвяне на помещения и др.  

Посочените проблеми не могат да се решат посредством промяна в организацията на 

работа и/или въвеждане на нови технологични възможности. Това може да се случи 

единствено с приемането на ново заявление за кандидатстване и с въвеждане в наредбата на  

ясни правила за организация на предучилищното образование на територията на общината.  

   

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.    

 

 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) привеждане на заявлението – Приложение № 1 към Наредба № 29 в съответствие 

с разпоредбите на самата наредба;  

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

образование (задължително и по желание);  

3) въвеждане на алгоритъм от действия при кандидатстване, записване и преместване 

на децата в образователните институции на територията на община Куклен;   

4) оптимално използване на материалната база на образователните институции в гр. 

Куклен, което да позволи максимално широк обхват на прием на деца – подлежащи на 

задължително предучилищно образование или записвани по желание на родителите.  

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

Наредбата или най-късно от началото на учебната 2023/2024 година.  
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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. 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“ трудностите при организиране на 

предучилищното образование на територията на общината ще продължат - пропуските в 

заявлението ще усложняват отразяването на предимствата при записване на децата;  

разпределянето на групите деца между сградите на детската градина и училището ще 

продължи да бъде под въпрос до самото начало на учебната година; процедурата за 

отписване и преместване на децата ще продължи да бъде твърде лаконично уредена.     

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

за общината и за засегнатите от материята лица.  

 

Вариант за действие „Приемане на наредбата”:  

При този вариант ще се осигури заявление за записване, което кореспондира със 

съдържанието на Наредба 29; ще се внесе яснота при разпределяне на групите деца между 

детската градина и училището в гр. Куклен и ще се въведат ясни правила за прием, 

преместване и отписване на децата.   

 

V. Разходи: Описват 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.  

 

Вариант за действие „Приемане на наредбата”:  

Община Куклен няма да има допълнителни разходи при приемането на Наредбата. 

Предлаганите текстове не предвиждат нови финансови задължения за общината. Планиран 

е ремонт на базата на СУ „Отец Паисий“, който ще се проведе независимо от приемането на 

предлаганите изменения.  
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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 същата цели по-добра организация 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. 

 

VІІІ. Административната тежест: 

 □ Ще се повиши 

 Х Ще се намали 

 □ Няма ефект  

 

Приемане на проекта на наредбата би следвало да намали административната тежест 

и да улесни работата на директорите на образователните институции, тъй като новото 

заявление и по-ясните правила ще направят кандидатстването, приема и записването на 

децата по-добре регламентирани.     

 

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. Очаква се 

икономическите последици от прилагане на измененията да са положителни, тъй като 

повече родители ще могат да запишат децата си на предучилищно образование и да се 

върнат към служебните си задължения.  
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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.: Разбираемо ли са формулирани текстовете в новото заявление?  

В3.: Коментари и предложения за корекции и допълнения.  

 

Проектът на Наредбата ще бъде публикуван за обществени консултации, които да се 

проведат 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 

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 

 

Съгласували: 

Илия Димов                                                  (П)                       

Началник отдел ПП, ООС, СП и ХД 

 

Мариана Ганева                                          (П)                       

Секретар на Община Куклен 


