
Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на 

личностното развитие на територията на Община Попово.  

 

Публикувано на: 09.09.2016 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 09.09.2016 г., за предложения и 

становища по настоящото предложение за Проект на Наредба за водене на регистър на общинските 

детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на Община Попово.  

 

Предложения, могат да бъдат депозирани в Общински съвет Попово, гр. Попово, ул. „Александър 

Стамболийски” № 1 – ет. 3, стая 325, тел.: 0608 4 0032 / 4 0255 или на e-mail: apio@popovo.bg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наредба 

за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за 

личностно развитие на територията на Община Попово. 

 

Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 1.(1) С наредбата се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистър 

на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на 

Община Попово, наричан по-нататък "регистър", както и редът за вписване и воденето на същия. 

(2) На регистрация по реда на наредбата подлежат на вписване общинските детски градини и 

центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Попово. 

(3)Регистърът се създава от Община Попово по образец – приложение към наредбата. 

(4) Регистърът севоди и поддържа от Община Попово. 

 

Глава втора 

ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.2.(1) Подлежащи на вписване в Регистъра са следните обстоятелства: 

1. Регистрационен номер и дата 

2. Пълно наименование на общинската детска градина / центъра за подкрепа за личностно 

развитие 

3. Код по БУЛСТАТ 

4. Седалище и официален адрес на управление на общинската детска градина / центъра за 

подкрепа за личностно развитие 

5. Дата и основание за откриване; преобразуване; промяна; закриване; 

6. Документ за откриване; преобразуване; промяна; закриване; 

7. Недвижими имоти / части от недвижими имоти – публична общинска собственост, 

предоставени за управление на детската градина / центъра за подкрепа за личностно 

развитие; 

8. Име(собствено, бащино, фамилно) на директора, представляващ образователната 

институция; 

9. Телефон, интернет страница, e-mail на общинска детска градина / център за подкрепа за 

личностно развитие; 

10. Дата и основание за заличаване на регистрацията. 

11. Дейност на центъра за подкрепа на личностното развитие (съгласно разпоредбите на 

чл.49, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование). 

(2) В регистъра не се вписват данни, които представляват класифицирана информация. 



Чл. 3. На вписване подлежат само предвидените в наредбата обстоятелства и последвалите 

промени в тях. 

Чл. 4. (1) Регистърът е публичен. 

(2) Достъпът до информацията, въведена в регистъра, се осигурява чрез интернет страницата 

на Община Попово. 

 

Глава трета 

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА 

Чл. 5.(1) Регистърът се води и поддържа на хартиен носител и като електронна база от данни. 

(2) Електронната база от данни се поддържа по начин, който гарантира целостта на 

информацията и сигурността на съхранение на данните и осигурява контролиран достъп за 

вписвания. 

Чл. 6. (1) Действията по вписването в регистъра се извършват пряко от длъжностно лице от 

Общинска администрация, град Попово, определено със заповед на Кмета на Община Попово. 

 (2) Длъжностното лице по ал. 1: 

1.Вписва данни в регистъра, въз основа на предоставени документи по чл.7, ал.2, като 

поставя дата след всяко вписване и се подписва на хартиения носител. 

2. След всяко извършено вписване, представя актуалното състояние на регистъра с базата 

данни за новото вписване в електронен вариант на отговорния служител за поддържане на интернет 

страницата на Община Попово за отразяване на актуализацията в електронната база на интернет 

страницата на Общината. 

3.Отговаря за достоверността на въвежданата информация в регистъра.  

Чл. 7.(1) Обстоятелствата, свързани с общинска детска градина и център за подкрепа за 

личностно развитие на територията на Община Попово, както и промените в тях се вписват в 

регистъра в срок до 7 работни дни след възникване на основание за вписване в регистъра. 

(2) За вписване в регистъра, директорът на общинска детска градина / на център за подкрепа 

за личностно развитие подава в деловодството на Общинска администрация, град Попово 

заявление, с приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата, подлежащи на 

вписване, в срок до 3 работни дни от влизането в сила на акта, от който произтичат. 

Чл.8. (1) Промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра, която не е основание за 

заличаване, подлежи на вписване.  

 

(2) Новите обстоятелства се вписват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща 

се в предходните вписвания. 

(3) Когато се заличава вписано обстоятелство, в съответното поле се записва, че вписването е 

заличено, както и датата на заличаването. Заличаването не може да води до унищожаване или 

повреждане на информацията относно заличеното вписване. 



(4) Грешките, допуснати във вписването, се поправят, като в съответното поле се отбелязва 

поправката. Поправката не може да води до унищожаване или повреждане на информацията 

относно поправените обстоятелства. 

Чл. 9. (1) Кметът на Община Попово организира създаването и поддържането на регистъра и 

осигурява необходимите условия за извършване на предвидените в наредбата вписвания. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 2, предл. второ от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 346, ал.2 от Закона за предучилищното и 

училищното образование. 

§ 2. Контрол по изпълнение на Наредбата се осъществява от Кмета на Община Попово. 

§ 3. Тази наредба влиза в сила от датата на приемането й от Общински съвет Попово. 

Наредбата  е приета  с Решение № ………… / ………2016 г. на Общински съвет Попово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНА  ПОПОВО 

7800 гр.Попово 

ул. „Ал.Стамболийски“ №1 

тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024 

MUNICIPALITY POPOVO 

7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 60840021 

fax: +359 60840024 

 

e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ПОПОВО 

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от д-р Людмил Димитров Веселинов – кмет на Община Попово 

 

 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски 

градини  и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община Попово. 

 

 

          Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

От 01.08.2016 г. е в сила новият Закон за предучилищно и училищно образование, който 

визира единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и 

училищно образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.) и урежда обществените отношения, 

свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с 

устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на 

предучилищното и училищното образование. 

 В Раздел ІV Регистър на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование от ЗПУО са указани видовете регистри на съответните институции, 

които следва да се създадат и водят, като с разпоредбата на чл. 346, ал. 1 от Закона е 

регламентирано, че във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и 

центрове за подкрепа за личностно развитие, в който служебно се вписват общинските детски 

градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, с изключение на общинските центрове за 

специална образователна подкрепа – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, 

промяна и закриване.Съгласно ал.2 обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра по ал. 

1, както и редът за вписване се определят с наредба на съответния общински съвет. 

 Съгласно чл. 24, ал. 1, детската градина е институция в системата на предучилищното и 

училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 

тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен 

стандарт за предучилищното образование. По аргумент на ал.2 при условията и по реда на Закона в 

детската градина може да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на 

двегодишна възраст, както и да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до 

тригодишна възраст, които се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за 

ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на 

образованието и науката (ал.3 и ал.4). 

 Съгласно разпоредбите на чл. 26 от ЗПУО, центърът за подкрепа за личностно развитие е 

институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се организират 

дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и 

дейности за развитие на техните интереси и способности. 

 



 Във връзка с горе изложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при 

спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от 

Закона за нормативните актове предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 1. Приема на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини  и центрове за 

подкрепа на личностно развитие на територията на Община Попово. 

 

 

Вносител: 

Д–Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

Кмет на Община Попово 
 

 

 

Изготвил: 

 Атанас Атанасов Ръководител Звено „Образование“ 

 

 

Съгласувал:  

 Добрин Добрев ст.юрисконсулт в Дирекция „ОА”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОТИВИ 
 

КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА 

ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
 

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за водене на регистър на общинските 

детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на Община 

Попово:  

Съгласно разпоредбите на чл.346 от Закона за предучилищното и училищното образование 

(Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) във всяка община се създава и води 

регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, в който 

служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, въз 

основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна изакриване.  Обстоятелствата, 

които подлежат на вписване в регистъра, както и редът за вписване се определят с наредба на 

съответния общински съвет. 

2. Целите, които се поставят с Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и 

центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на Община Попово: 

 Систематизиране на информацията за общинските детски градини и центрове за подкрепа за 

личностно развитие; 

 Достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини и центрове за 

подкрепа за личностно развитие 
 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредба за водене на регистър 

на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие на 

територията на Община Попово: 

        За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства. 
 

4. Очаквани резултати от прилагането на Наредба за водене на регистър на общинските 

детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на Община 

Попово: 

 Създаден и приет от Общински съвет – Попово нормативен акт на общинско ниво, в 

съответствие с действащото законодателството на Република България в областта на образованието; 

 Определени условия и ред за вписване на общинските детски градини и центрове за 

подкрепа за личностно развитие в регистъра, както и обстоятелствата, които подлежат на вписване. 
 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз: 

  Настоящото предложение на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и 

центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на Община Попово е подзаконов 

нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и тези на 

европейското законодателство.  

Настоящото предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 

при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 

от Закона за нормативните актове.  

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 

законоустановения 14 дневен срок от публикуване на настоящето предложение на интернет 

страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят 

своите предложения и становища в Център за административни услуги и информация – гр. Попово, 

пл. „Александър Стамболийски” №1 
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