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ИЗХ. РЕГ. №
Подписано от: Mihaela Radoslavova Mironova

ДО
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д
от
МИРОСЛАВ БОРШОШ - ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ
ДЕЙНОСТИ“

Относно: Приемане на нова НАРЕДБА за прием на деца в общинските
самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища на територията на Столична община, с която да се отмени НАРЕДБА за
прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в
подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община,
Приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 1.03.2021 г., изм.
- Решение № 695 по Протокол № 41 от 14.10.2021 г., изм. - Решение № 5847 от
15.10.2021 г. по адм. дело № 5957 от 2021 г., XI тричленен състав на Адм. съд Софияград, оставено в сила с Решение № 3327 от 7.04.2022 г. по адм. дело №77/2022 г., пето
отделение на ВАС.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния
кодекс, чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 7, ал.
1 от Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование и във връзка с
Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските
кухни и здравните изисквания към тях възникна необходимост от приемане на нова
НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини
и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.
Във връзка с тази необходимост съм внесъл Доклад изх. рег. № СОА22-ВК-666029/08.06.2022 г. до Столичен общински съвет, който беше публикуван за писмени
консултации от 09.06.2022 г. до 09.07.2022 г. След приключване на писмените
консултации работна група, назначена със заповед на кмета на Столична община
разгледа всички постъпили предложения и становища от заинтересованите страни и
взе решение за промяна в голяма част от текстовете в предложения Проект на
Наредбата.
Освен това обстоятелство се установи, че в периода на писмените консултации, са
извършени множество промени в законови и подзаконови нормативни актове, касаещи
текстове от Наредбата и същите следва да бъдат приведени в съответствие с изменената
нормативна уредба.
С оглед на гореизложените причини Доклад с изх. рег. № СОА22-ВК-666029/08.06.2022 г. беше оттеглен с писмо изх. рег. № СОА22-ВК66-6029–[2] от
12.07.2022 г. и се изготви нов доклад със следните мотиви:
С решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г. Столичен общински съвет е
приел НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на
територията на Столична община, в сила от 2.03.2022 г. С тази НАРЕДБА е извършена
промяна в Информационата система за обслужване на детските заведения и
подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/, като в нея е включен и приемът
на децата в първи клас. Изменено е и нейното наименование в Информационна система
за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас
/Системата/. С оглед на това обстоятелство се налага промяна във всички текстове от
НАРЕДБАТА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична
община, в които е изписано наименованието на Системата, с цел уеднаквяване на
нормативната уредба.
Новата НАРЕДБА е разработена от работна група, назначена със заповед
№ СОА21-РД91-337/17.09.2021 г., изменена
със Заповед № СОА21-РД91391/03.11.2021 г. на кмета на Столична община, в която взеха участие експерти от
дирекция „Образование”, дирекция „Здравеопазване“, дирекция „Дигитализация,
иновации и инвестиции, дирекция “Централизирани информационни системи“ –
Направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ - СО, директори на
столични общински детски градини и самостоятелни детски ясли, представители на
работодателски, неправителствени и родителски организации. В процеса на своята
дейност работната група е взела предвид и становищата и предложенията на
родителите.
С новата НАРЕДБА е осигурена възможност за извършване на служебни
проверки за удостоверяване на заявените от родителите критерии, като по този начин е
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намалена административната тежест за родителите, осигурена е по-голяма бързина и
коректност при записване на класираните от Системата деца.
Новият проект на Наредба е приведен в съответствие с извършените промени в
относимата нормативна уредба.
С нейното приемане ще се постигне по-голяма прозрачност и публичност при
организацията и провеждането на приема на децата, като се спазват заложените в
системата условия, изисквания и критерии.
Предлаганият проект на НАРЕДБА е разработен в съответствие с Европейското
законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.
В изпълнение на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и разпоредбите
на НАРЕДБАТА за провеждане на обществени консултации на територията на
Столична община, проектът на НАРЕДБА ще се публикува на портала за обществени
консултации на Столична община, като на всички заинтересовани страни ще се
предостави 30-дневен срок за предложения, коментари и становища.
Предвид гореизложените мотиви и горецитираната нормативна уредба
предлагам следния проект на решение.

Приложение:

ПРОЕКТ НА
РЕШЕНИЕ.doc

МОТИВИ.doc

ПРЕДВАРИТЕЛНА
ОЦЕНКА.doc

С уважение,
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