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На основание на чл. 26, ал.3 и ал. 4, изр. 1 от Закона за нормативните актове в
30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на
Община Търговище се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят
своите предложения и становища по Проекта на Наредбата за записване, отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и
подготвителните групи в общинските училища на територията на община Търговище
на e-mail: obshtina@targovishte.bg или в Центъра за административно обслужване на
Община Търговище на адрес: гр. Търговище, площад ”Свобода”.
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните
МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНСКИТЕ
УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
1 . Причини, които налагат приемането на Наредбата
Съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,
в сила от 01.08.2016 г., и на основание чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г.
за предучилищното образование, записването, отписването и преместването на деца в
предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища, се извършва при условия и по ред с наредба, приета от Общинския
съвет.
С Решение № 10 по Протокол № 12 от 31.08.2016 г. бе приета Наредба за
условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна
възраст в детските градини и училищата на територията на Община Търговище.
Наредбата влезе в сила от 01.09.2016 г. и в нея са направени две изменения с:
- Решение № 20 от 28.04.2017 г. по АД № 20 на Административен съдТърговище
- Решение № 5 по Протокол № 24 от 29.06.2017 г. на Общински съветТърговище
През периода от месец септември 2016 г. до сега в областта на предучилищното
и училищното образование бяха извършени промени в текстовете на нормативната
уредба. Изменена и допълнена беше Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното
образование, Обн. ДВ, бр. 46/17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.; (изм. и доп., ДВ, бр.
72 от 31.08.2018 г., в сила от 31.08.2018 г). и Наредба за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното образование, Обн. ДВ, бр. 81 от
10.10.2017 г.; (изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)
В действащата Наредба не са разработени в достатъчна степен:
- диференцирани критерии за приема на деца в детските градини или
подготвителните групи в училищата;

- съществуват текстове, регламентиращи дейността на детската градина през
периода на неучебното време, които не съответстват на целите на наредбата, имаща
задача да уреди приемането, отписването и преместването на децата в детската градина
или подготвителната група в училище;
- липсва възможност за осъществяване на общинска политика на приема на деца
в детската градина и подготвителните групи в училищата на територията на община
Търговище.
- наличие на текстове в наредбата, които не отговарят на нормативните
изисквания, приети в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно
защитата на данните) в сила от 25.05.2018 г.)
В тази връзка е по-целесъобразно да се изготви и приеме нова наредба, в която
да се актуализират нормативни текстове, документи, удостоверяващи различни
обстоятелства при приема на децата, промяна на заявления за прием, записване,
отписване на деца от детските градини и подготвителните групи на училищата.
2. Целите, които се поставят:
- изграждане на нормативен текст, актуален с последните промени в системата
на предучилищното и училищното образование;
- въвеждане на водещ критерий при приема в детската градина/училището –
постоянен/настоящ адрес на детето/родител (настойник) в град Търговище или другите
населени места на общината;
- увеличаване броя на социалните критерии и на критериите, даващи предимство
на работещи родители (настойници) или други лица, полагащи грижа за детето;
- създаване и въвеждане на условия за публичност на информацията, свързана
със срокове на кандидатстване, брой свободни места, отговорност на длъжностните
лица и др.
- привеждане на текстовете на наредбата със изискванията на Закона за защита
на личните данни и Регламента за защита на личните данни от 25.05.2018 г.;
- актуализиране на информацията за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в общинските детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища;
- синхронизиране на Наредбата с нормативните текстове в Системата от правила
и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на
град Търговище, приета на заседание на Общински съвет-Търговище с Решение № 27
по Протокол № 34 от 30.03.2018 г.
3. Финансови и други средства, необходими за необходими за изпълнение на
проект на Наредбата:
- не се изискват допълнителни средства за настоящата и следващите бюджетни
години.
4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата, включително
финансовите, ако има такива:
- разработване и приемане от Общински съвет-Търговище на нормативен
документ на общинско ниво в съответствие с действащото законодателство на
Република България в областта на образованието;
- постигане на прозрачност и публичност при организацията на дейностите в
общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища;
- въвеждане на ясни критерии за класиране при приема, основани на
постоянен/настоящ адрес в гр. Търговище и населените места в общината;
- прилагане на успешна общинска политика в областта на предучилищното и
училищното образование, основана на интересите на гражданите на общината;
- повишаване ефективността на контрола по прилагане и спазване изискванията
на Наредбата;
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект кореспондира и не противоречи на Европейското
законодателство. Той регламентира организацията по приема на деца в предучилищна
възраст на територията на община Търговище.

