
  Р Е Ш Е Н И Е  № 8 2  

на Столичния общински съвет 

 от 23.02.2017 година 

За приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски 
градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на 
Столична община. 

Мотиви: 
1. Причини, които налагат приемането: 
Съгласно разпоредбите на чл.346 от Закона за предучилищното и 

училищното образование /обн. ДВ бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 
01.08.2016 г./ всяка община трябва да създаде и да 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 общинския съвет. 

2. Цели, които се поставят: 
- систематизиране на информацията за общинските детски градини и 

центрове за подкрепа за личностно развитие; 
- достъпност и публичност на информацията за общинските детски 

градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, допълнителна 
електронна услуга за гражданите на София. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 
новата нармативна уредба: 

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни 
финансови средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането: 
Регламентирани условия и ред за вписване в регистъра на 

обстоятелствата, подлежащи на вписване. 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с 

Европейското законодателство - Европейската харта за местно 
самоуправление. 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.76, ал.3 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл.346, ал.2 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, обн. ДВ. бр.79 от 13 
октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016 г. и Предварителна оценка на 
въздействието на Наредба за водене на регистър на общинските детски 
градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на 
Столична община 

С Т О Л И Ч Н И Я Т  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  

                  Р Е Ш И :  

Приема Наредба за водене на регистър на общинските детски 
градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на 
Столична община - приложение към настоящото решение. 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински 

съвет, проведено на 23.02.2017 г., Протокол  № 29,  точка 3 от дневния ред, 

по доклад № СОА17-ВК66-541/23.01.2017 г. и е подпечатано с официалния 

печат на Столичния общински съвет. 

Председател на Столичния 
общински съвет: (п)   

       Елен Герджиков  


