
Дата: [13.08.2021 ]  

СЪОБЩЕНИЕ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   

Съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в 

законоустановения срок от 30 дни, община Стралджа чрез настоящото публикуване 

предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, 

мнения и препоръки по проекта за промяна Наредба № 21 за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в 

образователните институции на територията на община Стралджа на адрес: 

гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 12 

e-mail: obshtina@straldzha.bg 

лично: в Център за услуги и информация. 

Мотиви към проекта за промяна на Наредба № 21 за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните 

институции на територията на община Стралджа. 

1.Причини, налагащи промяната на  Наредба № 21 за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в 

образователните институции на територията на община Стралджа. 

 Синхронизиране на текста на Наредбата с действащото законодателство и промените в 

чл.8, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), извършени 

през 2020г., предвиждат, задължителното предучилищно образование да обхване и 4-

годишните деца, тъй като изграждането на ранни навици за учене поставя здрава 

основа за цялостното личностно развитие на детето. В чл.56, ал.2 от ЗПУО е 

регламентирано, че  обучението на 4-годишните деца може да се извършва в детските 

градини и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по 

реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на 

държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини. Водещ мотив е фактът, че 

образователните институции осъществяват не само образователен, но и възпитателен 

процес, който изгражда навици, умения и правилен модел на поведение и общуване и 

по този начин осъществява превенция и коригиране на поведенчески отклонения и на 

социални явления, като преждевременно отпадане от училище и неграмотност. 

Параграф 16 от ПЗР на ЗИД на ЗПУО определя учебната 2023/2024 година за краен 

срок за въвеждане на задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните деца. 

Общински съвет-гр. Стралджа прие с Решение № 283, от Протокол № 23/29.07.2021г. 

да изпълни разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от ЗПУО и през предстоящата 2021/2022 учебна 

година въвежда  задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните деца в 

детските градини на територията на община Стралджа. 
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2. Цели, които се поставят с промяната на  Наредба № 21 за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в 

образователните институции на територията на община Стралджа. 

На територията на община Стралджа има 2 детски градини, всяка от които има 

изнесени групи в селата-Лозенец, Първенец, Зимница и Войника. Те разполагат с 

необходимия брой места, с материално-техническа база, съответстваща на държавните 

стандарти за физическа среда и на здравните изисквания към образователните 

институции, с квалифициран персонал и с условия за пълното обхващане на всички 

деца в детските градини и училищата. 

Възможността 4-годишните деца да бъдат обхванати, обучавани и възпитавани в детска 

градина е предпоставка за цялостен приобщаващ процес и основа на качествено 

бъдещо образование. Изграждането на ранни навици за учене биха поставили здрава 

основа за  цялостното личностно развитие и осъзнатост на децата по отношение 

необходимостта от образование и  грамотност. По-ранният им контакт с 

образователните стандарти чрез подходящите педагогически методи, съчетани с игрови 

дейности е крачка напред по отношение превенция на рискове, като ранно отпадане от 

образователната система, неграмотност или ниски образователни резултати. 

Подкрепата, която се предоставя в детските градини е свързана не само с 

образователния, но и с възпитателния процес на децата, което изгражда навици, 

умения, правилен модел на поведение и общуване, които ще допринесат за ранна 

превенция и коригиране на социални явления, като отпадане от училище и 

поведенчески отклонения. 

3. Финансови други средства необходими за промяната на  Наредба № 21 за 

условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в 

предучилищна възраст в образователните институции на територията на община 

Стралджа. 

За прилагането на промяна на наредбата  не са необходими  финансови средства от 

бюджет на община Стралджа. 

4. Очаквани резултати от промяната на  Наредба № 21 за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в 

образователните институции на територията на община Стралджа. 

 Постъпването им от по-ранна възраст за обучение в предучилщна група ще допринесе 

за тяхната по-лека и ефективна адаптация, ще създаде социална среда на приемственост 

и усвояване на нормите на българския език, както говоримо, така и граматически, ще се 

предостави възможност за по-дълъг и плавен преход, чрез подходящи педагогически 

методи и ситуации за усвояване на образователно – възпитателни стандарти. 

Социализацията им, като задължителен ангажимент на обществото ще е осъществена 

чрез подходящи интегрирани подходи, които ще създадат благоприятна среда за 

продължаване   на образованието. 

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганата промяна на Наредбата е разработена в съответствие с Европейското 

законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, както и с директиви на 



Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните 

нормативни актове /ЗНА, ЗМСМА, ЗПФ/, свързани с тях. 

Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, 

публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което 

съответства на целите, поставени с предлаганите текстове за промяна в Наредбата. 

Приложения: 

➥ проект наредба- промяна.docx 

 

https://straldzha.bg/doc/upload/проект%20наредба-%20промяна-13.08.docx

