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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
ОТ  

БОЖИДАР БОРИСОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

 

Относно: Приемане на Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на община 

Две могили 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Законът за училищното и предучилищното образование, влязъл в сила от 01.08.2016г. 

предвижда разработване на Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Две могили, 

съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) и чл. 7, 

ал. 1 от Наредба № 5 за предучилищното образование от 01.06.2016 г. 

Проект за Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване 

на деца в общинските детски градини на територията на община Две могили е разработен 

по Закона за училищното и предучилищното образование, Наредба № 5 за предучилищното 

образование от 01.06.2016 г., както и други нормативни документи, касаещи изграждането 

на система от действия и взаимодействия между институциите в областта на 

предучилищното образование на територията на община Две могили, обществеността, 

децата и родителите, общинските и държавни институции и ръководни органи.   

Предвид гореизложеното и на основание съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за 

предучилищно и училищно образование, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 за предучилищното 

образование от 01.06.2016 г., във връзка с 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 
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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 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване 

на деца в общинските детски градини на територията на община Две могили, област Русе, 

която влиза в сила от 01.01.2017 год. 

 

 

Приложение: Проект на Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на територията на 

община Две могили, област Русе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

Изготвил: 

Б. Грозева, спец. „Образование и спорт” 

 

 

Съгласувал: 

Д. Цанева, юрисконсулт 

 

 

Запознат:  

А. Юсеинова, Директор Дирекция РРУЕПУТС  

 

 

Одобрил ръководител:  

Красимира Русинова, Зам.-кмет на Община Две могили 

 

 

 

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

се предоставя 30-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. 


