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Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Общинска 

Администрация Исперих 

Нормативен акт - Наредба за условията и 

реда за записване, отписване и 
преместване на децата в предучилищна 
възраст в детските градини и училищата 
на територията на Община Исперих 

 
Дата:06.06.2017 г. 

Контакт за въпроси:Нуртен Вахдет – 

Ст. юрисконсулт 
Телефон: 08431/20-06, вътр.206. 

1. Дефиниране на проблема: По протест на прокурор от Окръжна прокуратура - гр.Разград, 
в Административен съд - Разград е образувано производство по реда на чл.185-196 от АПК. 
Оспорвани са разпоредбите на чл.14, т.5 и т.6; чл.20, ал.3, т.2; чл.30, ал.4, ал.5 и ал.6; чл.31, 
ал.1, т.4 от Наредбата. 

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

По протест на прокурор от Окръжна прокуратура - гр.Разград, в Административен съд - 
Разград е образувано производство по реда на чл.185-196 от АПК. Оспорвани са разпоредбите 
на чл.14, т.5 и т.6; чл.20, ал.3, т.2; чл.30, ал.4, ал.5 и ал.6; чл.31, ал.1, т.4 от Наредбата. В 
нормата на чл.14, т.5 и ал.6 е посочено, че към заявлението за записване на дете в 
предучилищна възраст в детската градина или училище се прилагат документ за наличие или 
липса на задължения към Община Исперих и документ за наличие или липса на неплатени 
такси в общинските детски градини на територията на община Исперих. Чл.20, ал.3, т.2 дава 
предимство за записване на деца на родители/ настойници, работещи в съответната детска 
градина или училище. Съгласно чл.30 (4) Преместване на дете от една в друга детска градина 
на територията на община Исперих е възможно само след заплащане на дължимите такси за 
ползване на детска градина по Наредба № 11 от 20.12.2013г. за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих. (5) 
Директорът на приемащата детска градина на територията на община Исперих задължително 
извършва проверка в електронната система за присъствие на детето в електронния регистър и 
ако детето е записано там, изисква от родителите/ настойниците/ да представят документ за 
липса на задължения за ползване на детска градина на територията на община Исперих, 
издаден от предходната детска градина. (6) При липса на такъв документ детето не може да 
бъде записано в друга детска градина на територията на община Исперих. В чл.31, ал.1, т.4 е 
регламентирано отписването на децата от първа и втора група при неплащане на такса за 
ползване на детска градина, съгласно Наредба № 11 от 20.12.2013г. Атакуваните разпоредби 
се считат за дискриминационни и ограничаващи правото на децата за равен достъп до 
образование, поради което се налага тяхната отмяна. 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото 

законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на 

ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на 

съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или 



чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции 

между няколко органа и др.). 

Прокурорът протестирал срещу посочените по-горе норми иска отмяната на същите, 

базирайки се на други по-висши уредби. 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

Отмяната на посочените норми няма да промени духа на закона. Същият ще бъде 

приложим в останалата си част. 

2. Цели: Отмяната на части от Наредбата, които противоречат на по-висши нормативни 
актове, както и водещи до ограничаване на правата на гражданите 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим 

начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите 

на действащата стратегическа рамка? 

3. Идентифициране на заинтересованите страни: 

От настоящата наредба са заинтересовани всички граждани на Община Исперих. 

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.). 

4. Варианти на действие: промяната в настоящата Наредба е инициирана от 

Прокурора с твърденията, че посочените от него текстове противоречат на по-висши 

нормативни актове. В случая Общински съвет може сама да предприеме мерки по 

отмяната на същите или да доказва тяхната законосъобразност пред 

Административния съд.  

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта "без действие". 

5. Негативни въздействия: Не се очакват негативни въздействия от предложените 

промени. 

 Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни. 

6. Положителни въздействия: Положителното въздействие се състои в това, че се 

облекчава режимът за преместване от една детска градина в друга. 

 Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни 

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. 

7. Потенциални рискове: не са установени потенциални рискове. 

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

 Ще се повиши 

 Ще се намали 

 Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги? Не 

9. Създават ли се нови регистри? 

не 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 

 Актът засяга пряко МСП 

 Актът не засяга МСП 

 Няма ефект 

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 

 Да 

 Не 

12. Обществени консултации: Спазени са законустановените срокове за приемане на 

устни и писмени предложения на място, по телефон или чрез интернет страницата на 

общината. Проведено е предварително обявено публично обсъждане. Всички 

документи са качени на интернет страницата на Община Исперих за запознаване на 

всички граждани.  

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна 

оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за 

нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и 

видовете консултационни процедури. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

 Да 

 Не 



Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: 

Дата: 

Подпис: 

 
 
 

 


