ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СВИЩОВ, МОТИВИ КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И
РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ
ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
1. Причини, които налагат приемането: В бр. 79 от 13.10.2015 г. на ДВ е публикуван Закон за
предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от 01.08.2016 г. Съгласно радпоредбите
на чл.59, ал.1 от Закона, условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски
градини се определят с наредба на общинския съвет. В тази връзка е необходимо приемането на
подзаконов нормативен акт, уреждащ тази материя.
2. Целите, които се поставят:
• Възпитание, социализация и обучение на децата в общинските детски градини в община Свищов;
• Приемане и прилагане на регламент относно записването, приема, отписването и преместването на
деца в общинските детски градини.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: За прилагането на
Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането: Очакваните резултати след приемането на Наредбата за
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община
Свищов са:
• въвеждане на процедури и практики по записването, отписването и
преместването на деца в общинските детски градини на територията на община Свищов;
• синхронизиране на образователните политики на общинско ниво с действащото законодателство на
Република България в областта на образованието.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз: Предлаганият проект е разработен в
съответствие с Европейското законодателство- Европейската харта за местно Във връзка с чл.26, ал.2 от
Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет
страница на общината - www.svishtov.bg, Община Свищов предоставя възможност на заинтересованите
лица да направят своите предложения и становища по проекта.
Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: obshtina@svishtov.bg или
подавани в писмен вид в Общински център за административно обслужване и информация за граждани- гр.
Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 2, Община Свищов.

