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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на Наредба за определяне на условията и реда за организиране на 

почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждането на 

деца в община Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), обн. 

ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2015 г. и произтичащите от него задължения за община 

Елена, предлагам на Вашето внимание проект за Наредба за определяне на условията и реда за 

организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по 

отглеждането на деца в община Елена. 

Мотиви към внесения проект: 

Причини, които налагат приемането: Съгласно разпоредбите на чл.68, ал. 1 от ЗПУО, в общинските 

детски градини може да се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като 

допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите и при условия и по ред, 

определени с наредба на общинския съвет. Такива дейности, без да са детайлизирани се допускат и 

според Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, приетата от министъра на 

образованието и науката.  

Цели, които се поставят: С приемането на наредбата ще се постигне систематизиране и 

регламентиране на дейностите в общинските детски градини в община Елена, извършвани извън 

държавните образователни изисквания по смисъла на ЗПУО и се подобрява достъпността и 

публичността на информацията за общинските детски градини. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: Няма необходимост от 

допълнителни финансови и други средства за прилагането на новата уредба. 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива: С прилагането на 

Наредбата за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и 

сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в община Елена се очаква да се 

постигнат следните резултати: 

- да бъде създаден и приет от Общински съвет Елена нормативен акт на общинско ниво, в 

съответствие с действащото законодателството на Република България в областта на 

образованието; 
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- да се определят  условията и редът за организиране на допълнителни услуги по смисъла на 

чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и обстоятелствата, при 

които се провеждат. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Доколкото проектът на наредбата отразява 

разпоредбите на новоприетия Закон за предучилищното и училищното образование, същият не 

противоречи и на правото на Европейския съюз. 

Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване 

на Проекта за приемане на нормативен акт, с цел информиране на населението и прозрачност в 

действията  на институциите, проект за приемане на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Елена бе 

публикуван на интернет страницата на общината в 14-дневен срок преди приемането. След 

публикуване на настоящото предложения и становища относно така изготвения проект не са 

постъпвали. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

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

администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия и чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, Общински съвет Елена 

Приема Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-

неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждането на деца в община 

Елена. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“ 

17.08.2016 г., 09:30 ч. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


