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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

ОТ  

БОЖИДАР БОРИСОВ - 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

Относно: Приемане на Наредба № 28 за водене на регистър на общинските детски 

градини и центрове за обществена подкрепа и личностно развитие в община Две могили, 

област Русе 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Законът за училищното и предучилищното образование (ЗПУО), влизащ в сила от 

01.08.2016г. предвижда разработване на Наредба за Регистър за вписване на общинските 

детски градини и центрове за подкрепа и личностно развитие на територията на община Две 

могили, обстоятелствата, които подлежат на вписване и реда за вписване в регистъра, съгл. 

чл. 346, ал. 2 от ЗПУО.  

Проект за Наредба № 28 за водене на регистър на общинските детски градини и 

центрове за обществена подкрепа и личностно развитие в община Две могили, област Русе 

включва модел за визията на Регистъра, насоки за работа с него: видове Регистри, 

обстоятелствата, които подлежат на вписване, отговорни по вписване и съхранение лица, 

ред на вписване на информацията и др. Разработен е изцяло по Закона за училищното и 

предучилищното образование и съдържа препратки към държавния нормативен документ. 

Основна част от Проекта на Наредба са обстоятелствата, които подлежат на вписване и реда 

за тяхното отразяване в Регистъра.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 346, ал. 2 от Закона за училищното и 

предучилищното образование и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, при спазване на изискванията на чл. 75 – чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 

от Закона за нормативните актове, предлагам на Общински съвет - Две могили да вземе 

следното 
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РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема Наредба № 28 за водене на регистър на общинските детски градини и 

центрове за обществена подкрепа и личностно развитие в община Две могили, област Русе, 

която влиза в сила от 01.09.2016 год. 

 

 

Приложение: Проект на Наредба № 28 за водене на регистър на общинските детски 

градини и центрове за обществена подкрепа и личностно развитие в община Две могили, 

област Русе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Б. Грозева, спец. „Образование и спорт” 

 

 

 

Съгласувал: 

Д. Цанева, юрисконсулт 

 

 

 

Запознат:  

Кр. Русинова, зам.-кмет на община Две могили 

 

 

 

 

 

 

 

 Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица 

се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат 

да бъдат депозирани в деловодството на Община Две могили, находящо се на бул. 

„България” № 84 /Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-

mail: dvemogili@mbox.digsys.bg. 


