
 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 346, ал.2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, при спазване на изискванията на  чл. 26 и 

чл. 28 от Закона за нормативните актове приложено Ви представям за разглеждане на 

заседание на Общински съвет – Чирпан доклад и предложение за решение относно 

приемане на Наредба №3 за водене на регистър на общинските детски градини и 

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

Моля да процедирате изпълнението на чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от 

АПК като законоустановения срок от 30 дни, да се предостави възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по 

проекта на Наредба №3 за водене на регистър на общинските детски градини и 

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

 

Приложение: 

1. Доклад относно Приемане на Наредба №3 за водене на регистър на 

общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на 

територията на Община Чирпан; 

2. Проект на решение; 

3. Проект на Наредба №3 за водене на регистър на общинските детски градини и 

центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Чирпан; 

4. Предварителна оценка на въздействието на Наредба №3 за водене на регистър 

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

територията на Община Чирпан 

 

 

 

Вносител: 

Росен Иванов – общински съветник 

 

 

 

 



ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН 

 

 

Д О К Л А Д 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба №3 за водене на регистър на общинските детски 

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

Чирпан. 

  

  

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

  

Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба №3 за водене на регистър на 

общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на 

територията на община Чирпан като основните мотиви за настоящото предложение 

произтича  от влизането в сила от 01.08.2016 год. на Закона за предучилищното и 

училищното образование, които визира единна държавна образователна политика за 

осигуряване правото на предучилищното и училищното образование 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. 

По смисъла на чл.2, ал.3 от Закона, институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, 

центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена. 

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. 

Центърът за подкрепа за личностно развитие не осигурява завършването на клас 

и етап и придобиването на степен на образование и/или на професионална 

квалификация, с изключение на центъра за специална образователна подкрепа, който 

може да извършва и професионално обучение за придобиване на първа степен на 



професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от 

професия. 

Видовете Центровете за подкрепа за личностно развитие според дейността си са 

регламентирани в чл.49 от ЗПУО. Това са съществуващите общински обслужващи 

звена – извънучилищни педагогически учреждения и за организиран отдих и спорт до 

влизане в сила на ЗПУО, който по смисъла на § 18, ал.1, т.1 от Преходните и 

заключителните разпоредби към Закона, с влизането му в сила, продължават да 

осъществяват дейността си по този закон като центрове за подкрепа за личностно 

развитие в зависимост от дейността си по чл. 49, като имат право да запазят 

наименованията си. 

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. 

 

Мотиви за приемане на Наредба №3  за водене на регистър на общинските детски 

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

Чирпан: 

1. Причини, които налагат приемането на Наредба №3 за водене на 

регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно 

развитие на територията на Община Чирпан: 

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

образование  сила от 01.08.2016 год. 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 и 

закриване.  Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и редът за 

вписване се определят с наредба на съответния общински съвет. 

Наредба №3 за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за 

подкрепа за личностно развитие на територията на Община Чирпан е подзаконов акт, 

предвиден в Закона за предучилищното и училищното образование. 

  

2. Цели, които се поставят: 

• Да се определят обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на 

общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, както и 

редът за вписването им; 

• Да се систематизира информацията за общинска детска градина/ общински 

център за подкрепа личностното развитие; 

• Да се осигури 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 Наредбата: 



За прилагане на Наредба №3 за водене на регистър на общинските детски 

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

Чирпан не е необходимо разходването на допълнителни финансови или други средства. 

 

4.Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: 

• Създаден регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за 

личностно развитие на територията на Община Чирпан, въз основа на приет от 

Общински съвет - Чирпан подзаконов нормативен акт на общинско ниво, в 

съответствие с действащото законодателство в Република България; 

• Определени условия и ред за вписване на общинска детска градина / център за 

подпомагане личностното развитие в регистъра, както и обстоятелствата, които 

подлежат на вписване. 

• Поддържана база данни, включително и електронна с информация за детски 

градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на общината и 

улеснен достъп за информираност. 

• Синхронизиране на нормативната база на община Чирпан в съответствие със 

Закона за предучилищното и училищното образование. 

  

5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Настоящият проект на Наредба е подзаконов нормативен акт, предвиден за 

приемане, въз основа на Закона за предучилищното и училищното образование, 

предвид което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от 

същия Закон, както и от съответствието на съотносимите нормативните актове от по-

висока степен в Република България с правото на Европейския съюз. 

 

Във връзка с гореизложеното прилагам: 

1. Проектно решение; 

2. Проект на Наредба №3 за водене на регистър на общинските детски градини и 

центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Чирпан; 

3. Предварителна оценка на въздействието на Наредба №3 за водене на регистър на 

общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на 

територията на Община Чирпан 

 

  

 

 

С уважение: 

Росен Иванов – общински съветник в Общински съвет Чирпан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДО 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ:  

 

 

         ОТНОСНО: Приемане на Наредба №3 за водене на регистър на общинските 

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

Община Чирпан,  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предлагам на Вашето внимание Наредба №3 за водене на регистър на 

общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на 

територията на община Чирпан като основните мотиви за настоящото предложение 

произтича  от влизането в сила от 01.08.2016 год. на Закона за предучилищното и 

училищното образование, които визира единна държавна образователна политика за 

осигуряване правото на предучилищното и училищното образование 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. 

Спазвайки разпоредбите на чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК е 

даден срок от 30 дни на заинтересованите лица да направят своите предложения, 

мнения и препоръки по проекта на Наредба №3 за водене на регистър на общинските 

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

Община Чирпан, изготвен е доклад с мотиви към проекта на наредба и предварителна 

оценка на въздействието на наредбата. 

По смисъла на чл.2, ал.3 от Закона, институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, 

центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена. 

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. 

Центърът за подкрепа за личностно развитие не осигурява завършването на клас 

и етап и придобиването на степен на образование и/или на професионална 

квалификация, с изключение на центъра за специална образователна подкрепа, който 

може да извършва и професионално обучение за придобиване на първа степен на 

професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от 

професия. 

Видовете Центровете за подкрепа за личностно развитие според дейността си са 

регламентирани в чл.49 от ЗПУО. Това са съществуващите общински обслужващи 

звена – извънучилищни педагогически учреждения и за организиран отдих и спорт до 

влизане в сила на ЗПУО, който по смисъла на § 18, ал.1, т.1 от Преходните и 

заключителните разпоредби към Закона, с влизането му в сила, продължават да 

осъществяват дейността си по този закон като центрове за подкрепа за личностно 

развитие в зависимост от дейността си по чл. 49, като имат право да запазят 

наименованията си. 

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. В тази 

връзка предлагам Общински съвет Чирпан да приеме следното: 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 346, ал.2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование: 

         1. Приема Наредба №3 за водене на регистър на общинските детски градини и 

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

   

 

Вносител: …………………………. 

Росен Иванов 

Общински съветник 

 

 

 



 

Предварителна оценка на въздействието на Наредба №3 за водене на 

регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за 

личностно развитие на територията на Община Чирпан 

 
1. Основания за законодателна инициатива 

Основанието за законодателна инициатива на Общински съвет Чирпан за приемане на 

Наредбата е чл.346 от Закона за предучилищното и училищното образование, който 

отмени Закона за народната просвета и съгласно който всяка община трябва да създаде 

и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното 

развитие. 

 
2. Заинтересовани страни 

Заинтересовани страни от приемане на настоящия проект на Наредба №3 за водене на 

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

на територията на Община Чирпан са общинска администрация Чирпан, Районно 

управление по образование – Стара Загора, директори на детски градини и центрове за 

подкрепа на личностното развитие,  родители на деца/ученици, посещаващи детските 

градини и центровете за подкрепа на личностното развитие. 

 

3. Анализ на разходи ползи 

За прилагане на Наредба №3 за водене на регистър на общинските детски градини и 

центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Чирпан не се 

изисква допълнителен финансов ресурс. С предложения проект на Наредба се цели да 

се систематизира информацията за общинските детски градини и центрове за 

личностна подкрепа. 

 

4. Административна тежест и структурни промени 

С прилагането на Наредбата няма да се наложи преструктуриране на общинската 

администрация и промяна в организацията на дейностите в общинските детски градини 

и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на Община Чирпан. 

Настоящият проект на Наредба няма да наложи ангажиране на допълнителен експертен 

ресурс за осъществяване на процеса по водене на регистъра. 

 

5. Въздействие върху нормативната уредба 

Приемането на Наредбата е в изпълнение на чл.346 от Закона за предучилищното и 

училищното образование и не води до последващи промени на други нормативни 

актове, за които законодателна инициатива има Общински съвет Чирпан. 


