
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА 
ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И 

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 

 
 

 
1. Причини, които налагат приемането  на Наредба за водене на регистър. 

 
Съгласно разпоредбите на чл.346 на влезлия в сила от 01.08.2016г. Закон за 

предучилищното и училищното образование, във всяка община се създава и води 
регистър на  общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностното 
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 определя с наредба на съответния общински съвет.  
 

2. Цели, които се поставят: 
 

Да се определят обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на 
общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностното развитие 
/Общински детски комплекс/ на територията на общината, както и редът на вписването 
им. 

Да се ситематизира информацията за  общинските детски градини и центровете за 
подкрепа за личностното развитие /Общински детски комплекс/. 

Да се осигури достъпност и публичност на информацията за общинските детски 
градини и центровете за подкрепа на личностното развитие в община Стражица. 

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

  
За прилагане на наредбата за водене на регистъра на общинските детски градини и 

центровете за подкрепа на личностното развитие /Общински детски комплекс/ на 
територията на общината не е необходимо разходването на допълнителни финансови 
или други средства. 

 
4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: 

 
Създаден регистър на на общинските детски градини и центровете за подкрепа на 

личностното развитие /Общински детски комплекс/ на територията на община 
Стражица, въз основа на приет от Общински съвет – Стражица подзаконов нормативен 
акт на общинско ниво, в съответствие с действащото законодателство в Република 
България. 

Определени условия и ред за вписване на общинските детски градини и 
центровете за подкрепа за личностното развитие /Общински детски комплекс/ , както и 
обстоятелствата, които подлежат за вписване. 

Поддържана база данни с информация за общинските детски градини и 
центровете за подкрепа за личностното развитие /Общински детски комплекс/ на 
територията на общината и улеснен достъп за информираност. 
 
  


