
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

От Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Преобразуване на обслужващото звено МУЦТПО – гр. Чирпан. 

 

Г-жо Председател  на  Общински  съвет, г-жи и г-да Общински съветници, 

 

От 01.08.2016г. влиза в сила новият Закон за предучилищното и училищното 

образование. Съгласно § 18, ал.1 от Преходните и Заключителните разпоредби на закона 

съществуващите общински обслужващи звена - извънучилищни педагогически 

учреждения и за организиран отдих и спорт, продължават да осъществяват дейността си 

като Центрове за подкрепа на личностното развитие, като имат право да запазят 

наименованията си. Член 49, ал.1 от закона регламентира видовете центрове, според 

дейността им. Дейността на МУЦТПО – гр. Чирпан се съдържа в т.1, а именно –„Развитие 

на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науката, 

технологиите, изкуствата и спорта”   

Във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно 

образование и Писмо вх. № 74-00-46 от 30.06.2016г. от инж. Таньо Петков – директор на 

МУЦТПО – гр. Чирпан предлагам Общински съвет – Чирпан да приеме решение за 

преобразуване на Междуучилищен център по трудово и производствено обучение „Пейо 

Радев Гарвалов” – гр. Чирпан  в  Център за подкрепа за личностно развитие   „Пейо Радев 

Гарвалов” – гр. Чирпан ”. 

  Във връзка с гореизложеното, предлагам да бъде прието следното 

 

Р Е Ш Е Н И  Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.18 и т.23, и ал.2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.49, ал.1, т.1 и § 18, ал.1 от 

Закона за предучилищно и училищно образование (в сила от 01.08.2016г.) Общински 

съвет Чирпан дава съгласие Междуучилищен център по трудово и производствено 

обучение „Пейо Радев Гарвалов” да се преобразува в Център за подкрепа за личностно 

развитие  „Пейо Радев Гарвалов” – гр. Чирпан и да осъществява дейността си за развитие 

на интересите, способностите, компетентностите и изявата  в областта на науките, 

технологиите, изкуствата и спорта. 

Решението влиза в сила от 01.08.2016г. с влизането в сила на Закон за 

предучилищното и училищното образование. 

 

 

Кичка Петкова……………………. 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Съгласувал:............................ 

Ив. Петрова –  Юрисконсулт 


