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ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 

 

НАРЕДБА 
 

№ 28 
 

ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР 
 

 НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И 
 

 ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА И  
 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ДВЕ 
 

 МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приета на основание чл. 346, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно 

образование, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация във връзка с с Решение № .... по  Протокол  № ....../........2016 г. на 

Общински съвет – Две могили 
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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С тази наредба се утвърждават вида на Регистър за вписване на общинските 

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

Две могили, обстоятелствата, които подлежат на вписване и реда за вписване в регистъра 

(чл. 346, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО).  

Чл. 2. В Регистърът за вписване на общинските детски градини и центрове за 

подкрепа и личностно развитие на територията на община Две могили подлежат на 

вписване общински детски градини, техни прилежащи филиали и общински центрове за 

подкрепа и личностно развитие. 

Чл. 3. Регистърът за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа 

и личностно развитие отразява обстоятелства по откриване, преобразуване, променяне, 

закриване. 

Чл. 4. Регистърът е публичен и се поддържа от община Две могили. 

Чл. 5. (1) Регистърът се води по образец, съгласно Приложение към наредбата. 

(2) В Регистърът не се въвеждат данни, които представляват класифицирана 

информация.  

 

ГЛАВА ВТОРА 

ВИДОВЕ РЕГИСТРИ, ОТГОВОРНИ ЛИЦА И СЪХРАНЕНИЕ 

Чл. 6. (1) Регистърът за вписване на общинските детските градини, центрове за 

подкрепа и личностно развитие или техните филиали/клонове на територията на община 

Две могили се води на официална тетрадка и в електронен вариант.  

(2) Електронният регистър се изписва служебно и се съхранява в общинска 

администрация – Две могили, чрез определен със заповед на кмета на общината 

специалист. 

(3) Лицето по ал. 2 вписва и контролира информацията по обстоятелствата, 

подлежащи на отразяване в регистъра.  

(4) Официалната тетрадка на Регистър за вписване на общинските детски градини и 

центрове за подкрепа и личностно развитие на територията на община Две могили се 

съхранява от определен със заповед на кмета на общината специалист, а промените се 

вписват ръчно от всеки директор, представляващ институцията, която подлежи на 

вписване. 

 (5) На хартиения носител не се допускат изтривания, зачертавания и др. Технически 

грешки, допуснати при вписването се поправят от длъжностното лице с негов подпис и 

забележка.  

 (6) Длъжностното лице по ал. 4 може да издаде сертификат за вписване в Регистъра 

при обстоятелства по откриване на детска градина, център за подкрепа на личностно 

развитие или на филиал/клон на някоя от посочените институции.  

 

ГЛАВА ТРЕТА 

СЪДЪРЖАНИЕ И ВИЗИЯ НА РЕГИСТЪРА 

Чл. 7. (1) Регистърът за вписване на общинските детски градини и центрове за 

подкрепа и личностно развитие на територията на община Две могили представлява 

таблица с 9 (девет) вертикални графи за попълване и неопределен брой вертикални полета 

за вписване (Приложение към Наредбата); 

(2) В Регистърът за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа 

и личностно развитие на територията на община Две могили се вписват последователно: 

 1. Номер по ред (последователността на вписването се определя от 

последователността на номера на Решението на Общински съвет - Две могили относно 

обстоятелството по вписване); 

 2. Пълното наименование на детската градина, центърът за подкрепа и личностно 

развитие или техните филиали/клонове (съгл. чл. 30 и чл. 32 от ЗПУО); 
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 3. Адрес на седалище и/или официален адрес (съгл. чл. 33 от ЗПУО), а за 

филиалите/клоновете се вписва и адрес на ползваната сграда; 

 4. Данни за контакт (телефон, електронна поща, електронен сайт и др.); 

 5.. Булстат/ ЕИК; 

 6. Обстоятелства по вписване (чл. 8, ал. 1 от настоящата Наредба); 

 7. Дата на вписване в Регистърът; 

 8. Име и фамилия на директора, представляващ институцията (съгл. чл 257, ал. 1 и 

ал. 2 и чл. 258 от ЗПУО); 

 9. Подпис на директора и официален печат на институцията (съгл. чл. 34 от ЗПУО). 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ОБСТОЯТЕЛСТВА И РЕД НА ВПИСВАНЕТО 

Чл. 8. (1) Обстоятелства по вписване на детските градини, центрове за подкрепа и 

личностно развитие или техните филиали/клонове в Регистърът могат да бъдат откриване, 

преобразуване, промяна и/или закриване (съгл. чл. 346, ал. 1 от ЗПУО). Същите се вписват 

в колона 7 от Регистърът, „Обстоятелства по вписване” с номер на Решение на Общински 

съвет – Две могили и номер на заповед на кмета на община Две могили (чл. 310, ал 5 и чл. 

313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО);  

(2) Предложения за откриване, преобразуване, промяна и/или закриване се внасят за 

разглеждане от Общински съвет – Две могили от Кмета на община Две могили 

целогодишно. Предложения, внесени до 31 май се разглеждат за предстоящата учебна 

година.  

(3) Прието от Общински съвет – Две могили предложение е основание за издаване 

на Заповед на кмета на община Две могили по изпълнение на взетото от Общински съвет 

Решение и съдържа дата на влизане в сила на гореизложеното. До 30 работни дни от 

издаване на заповед от Кмета на общината, обстоятелствата по вписване следва да бъдат 

отразени в Регистъра. 

(4) Отразяване на нови обстоятелства на вече вписани детски градини, центрове и 

техни филиали/клонове се извършват без да се засяга информацията, съдържаща се в 

предходните вписвания.  

(5) всяко ново списване на обстоятелство от даден тип отменя предходно вписано 

обстоятелство от същия тип.  

(6) Достъпът до информацията, отразена в Регистърът е публичен, осигурява се чрез 

страницата на Община Две могили и се реализира по начин, който гарантира сигурността 

на съхранение на данните в него.  

Чл. 9. Обстоятелства по откриване на детски градини, центрове за подкрепа и 

личностно развитие или техни филиали/клонове могат да бъдат тържествено отразени 

(вписани) в официалната тетрадка – Регистър, в точка „Други/Разни” на заседание на 

Общински съвет – Две могили, насрочено за провеждане след заседанието, на което се е 

взело Решение за предложеното обстоятелство на откриване на детски градини, филиали 

и/или центрове за подкрепа и личностно развитие. 
 

ГЛАВА ПЕТА 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Наредба № 28 за водене на регистър на Общинските детски градини и Центровете за 

обществена подкрепа и личностно развитие в Община Две могили, област Русе се издава на 

основание чл. 346, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование и е приета с Решение 

№ .... по Протокол № ....../........2016 г. на Общински съвет – Две могили. 

§ 2. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българско законодателство.  

§ 3. Изменения и допълнения в наредбата се правят с решение на общинския съвет.  

§ 4. За неуредени в настоящата наредба въпроси общинския съвет приема отделни решения.  

§ 5. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на 

общината и/или определени от него лица. 
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§ 6. Наредбата влиза в сила от …….2016 г.  
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕГИСТЪР ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

 

 

 

 

Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

 

     ____________________(Байчо Петров Георгиев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

предоставя 14-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. 


