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Д О К Л А Д    

от инж. Добромир Стойков Добрев – Кмет на Община Горна Оряховица 

 

Относно: Проект за Наредба за водене на регистър на общинските детски 

градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на 

територията на община Горна Оряховица 

 

 

 УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ,  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,  

В изпълнение на чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО), внасям за разглеждане проект на Наредба за водене на 

регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно 

развитие на територията на община Горна Оряховица.  

Съгласно чл. 346 (2) от ЗПУО, обстоятелствата, които подлежат на 

вписване в регистъра по ал. 1, както и редът за вписване се определят с наредба 

на съответния общински съвет. 

Във връзка с изпълнение на задълженията по ЗПУО, общинска 

администрация изготви  проект на Наредба за водене на регистър на 

общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на 

територията на община Горна Оряховица.  

Целта на разработването на наредбата е създаването на регистър на 

общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на 

територията на община Горна Оряховица. 

В резултат на проведените обсъждания в Дирекция „ОКМДССДЗМВ“ 

наредбата е оформена във вида, представен пред Вас.  

Разработено е приложение, което представя в таблична форма регистъра. 

Този вариант  позволява изключително лесно проследяване на данните. 

Проектът на Наредба за водене на регистър на общинските детски 

градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на 



община Горна Оряховица, заедно с  проекта на приложението към нея са 

публикувани на интернет страницата на Община Горна Оряховица. 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ,  

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,  

 

Предвид гореизложеното на основание чл. 346 от Закона за 

предучилищното и училищното образование предлагам Общински съвет Горна 

Оряховица Общински съвет Горна Оряховица да разгледа и обсъди изготвения 

проект за Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и 

центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Горна 

Оряховица. 

 

 

 

Внася доклада, 

  

ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОТИВИ 

към Наредба за водене на регистър на общинските детски градини  

и центрове за подкрепа за личностно развитие  

на територията на община Горна Оряховица 

 

1. Причини и мотиви налагащи приемането на Наредба за водене на регистър 

на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие 

на територията на община Горна Оряховица.  

        Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) влезе в 

сила от 01.08.2016 г. Той визира единна държавна образователна политика. Във 

връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 346  от ЗПУО е необходимо 

Общински съвет Горна Оряховица  да приеме Наредба за водене на регистър на 

общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на 

територията на община Горна Оряховица. 

 

2. Цел на Наредбата за водене на регистър на общинските детски градини и 

центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Горна 

Оряховица.  

       По голяма прозрачност и публичност в дейността на общинските детски 

градини и Центъра за подкрепа за личностно развитие на територията на 

община Горна Оряховица, чрез обобщаване на систематизирана обществено 

достъпна информация. Да се даде достъп до информацията за статута и 

дейността на ДГ и ЦПЛР, действащи на територията на община Горна 

Оряховица. Да се поддържа единна, централизирана база данни за статуса на 

действащите на територията на община Горна Оряховица ДГ и ЦПРЛ. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата за 

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

личностно развитие на територията на община Горна Оряховица. 

За прилагането на новата Наредба не са необходими допълнителни 

финансови средства и човешки ресурс. 

  

4. Очаквани резултати след приемане на Наредбата за водене на регистър на 

общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на 

територията на община Горна Оряховица  

       Синхронизиране на подзаконовата нормативна база на Горна Оряховица в 

съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование. 

Улесняване достъпа до информация на гражданите на община Горна 

Оряховица.  Систематизиране и организиране на информацията за статута,  

дейността и настъпващите промени на ДГ и ЦПРЛ. 

 

 



5. Анализ на съответствие с правота на Европейския съюз. 

       Проектът на Наредбата е в съответствие с новия Закон за предучилищното 

и училищното образование, в сила от 01.08.2016г. С промените не се въвеждат 

норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да 

бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.  


