
ОБЯВЛЕНИЕ  

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ 
АКТОВЕ 

 

Община Белене уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет 
страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е 
публикуван проект на Правилник за  изменение и допълнение на 
Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за 
личностно развитие – Общински детски комплекс – град Белене, приет с 
Решение №6 от 27.01.2017 г. на Общински съвет – Белене. 

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички 
заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по 
предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото 
съобщение и проекта на Правилника. Предложенията и становищата могат 
да бъдат депозирани в Община Белене – Център за информация и услуги 
на гражданите: гр.Белене, ул. „България” №35 или на e-mail: 
obshtinabl@abv.bg,  obshtinabl@gmail.com. 

С предлагания проект на Правилник се извършва изменение и 
допълнение на Правилник за  изменение и допълнение на Правилник за 
устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – 
Общински детски комплекс – град Белене. 
  
   1. Мотиви за приемане на Правилник за  изменение и допълнение на 
Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за 
личностно развитие – Общински детски комплекс – град Белене: 

В Държавен вестник, бр.61 от 02.08.2019 г. е обнародвана Наредба №15 
от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти, издадена от Министъра 
на образованието и науката. Наредбата е в сила от 02.08.2019 г. В същата 
са уредени подробно и функциите на органите на управление в 
общинските образователни институции, в т.ч. и центровете за подкрепа на 
личностното развитие. Приемането и влизането в сила на описания 
поднормативен акт налага актуализация на приетия с Решение №6 от 
27.01.2017 г. на Общински съвет – Белене Правилник за устройството и 
дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински 
детски комплекс – град Белене.                

Предлаганото изменение и допълнение касае чл.25, ал.2 от действащия 
Правилник, като по отношение останалата част на същия не се налага 
промяна. 
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    Като следствие на това изменение и в защита на обществения интерес ще 
се постигне и по-добро и ефективно управление на Център за подкрепа за 
личностно развитие – Общински детски комплекс – град Белене.        
    Предвижда се предлаганото изменение да влезе в сила след 
публикуването му по реда на Закона за нормативните актове.  
 

2. Цели, които се поставят с приемането на Правилника:  
 
Целта на предлаганото изменение и допълнение е  да се синхронизират в 

пълна степен текстовете на Правилника с действащото законодателство и 
по-специално със Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти, издадена от Министъра на образованието и 
науката и да се постигне и по-добро и ефективно управление на Център за 
подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – град 
Белене.        

3. Очаквани резултати от приемането на Правилника:  

     Резултатите, които се очакват от прилагането на Правилника, се 
свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същия.   

    4. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника:  

    За прилагането на Правилника не са необходими допълнителни 
финансови средства. 

    5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото 
на Република България: 

   Предлаганото изменение и допълнение на Правилника представлява 
изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт, издаден въз 
основа на чл.49, ал.8 от Закона за предучилищното и училищното 
образование и подзаконовата Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти, издадена от Министъра на образованието и 
науката,  поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е 
предопределено от съответствието на цитираните закон и наредба с него. 
 
   Предвид изложеното, предложението за Правилник за  изменение и 
допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за 
подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – град 
Белене, е  както следва: 



ПРОЕКТ 
 

 
Правилник 

за  изменение и допълнение на Правилник за устройството и 
дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – 

Общински детски комплекс – град Белене 
 

 

      §1. Чл.25 се изменя и допълва така: 

 
Чл. 25. (1) ЦПЛР – ОДК – Белене  се ръководи и представлява от директор, 
който се назначава от кмета на община Белене въз основа на конкурс, 
проведен по реда на Кодекса на труда.  

(2) /изм.Реш.№………./…………. г./ Директорът като орган за 
управление и контрол изпълнява своите функции съгласно Закона за 
предучилищно и училищно образование и Наредба №15 от 22.07.2019 г. за 
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти, издадена от Министъра на образованието и 
науката, като: 

1. Прилага държавната политика в областта на предучилищното и 
училищното   образование;  

2. Ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията; 
3. Планира, организира, контролира и отговаря за образователния 

процес,както и за придобиване на ключови компетентности у децата и 
учениците; 

4. Отговаря за спазване и прилагане на нормативната уредба, 
отнасяща се до предучилищното и училищното образование; 

5. Отговаря за разработването и изпълнението  на всички вътрешни за 
институцията документи – правилници, правила, стратегии, програми, 
планове, механизми и др; 

6. Изготвя длъжностно разписание на персонала; 
7. Сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогически 

специалисти и непедагогическия персонал в институцията в съответствие с 
Кодекса на труда; 

8. Обявява свободните работни места в Бюрото по труда, в 
Регионално управление на образованието и в Информационната база данни 
за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на системата на 
предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти 
до три работни дни от овакантяването или от откриването им; 



9. Управлява и развива ефективно персонала; 
10.  Осигурява условия за повишаването на квалификацията и за 

кариерното развитие на педагогическите специалисти; 
11.  Утвърждава плана за организирането, провеждането и отчитането 

на квалификацията съобразно стратегията за развитие на институцията; 
12.  Организира атестирането на педагогическите кадри; 
13.  Отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и 

прозрачно разходване на бюджетните средства, за което представя 
тримесечни отчети пред работниците и служителите; 

14.  Поощрява и награждава деца и ученици 
15.  Поощрява и награждава педагогически специалисти и 

непедагогически персонал; 
16.  Налага дисциплинарни наказания на педагогическите специалисти 

и непедагогическия персонал;  
17.  Отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна 

среда за обучение възпитание и труд; 
18.  Отговаря за законосъобразното и ефективното управление на 

ресурсите; 
19.  Разпорежда се с финансовите средства при спазване на 

действащата нормативна уредба; 
20.  Осъществява взаимодействие с родителите и представители на 

организации и общности; 
21.  Взаимодейства със социални партньори и заинтересовани страни; 
22.  Представлява институцията пред администрации, органи, 

институции, организации и лица; 
23.  Сключва договори с юридически и физически лица по предмета на 

дейност на    образователната институция в съответствие с предоставените 
му правомощия; 

24.  Контролира и отговаря за правилното водене, издаване и 
съхраняване на документите на институцията; 

25.  Съхранява печата на институцията;  
26.  Съдейства на компетентните контролни органи при извършване на 

проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и 
предписанията им; 

27.  В изпълнение на правомощията си издава административни актове; 
28.  Председател е на педагогическия съвет на институцията; 
29.  Изготвя и утвърждава Списък-образец 3; 
30.  Извършва преподавателска работа в съответствие с нормите за 

преподавателска заетост; 
31.  Осигурява спазването и прилагането на държавните образователни 

стандарти;  
32.  Изпълнява и други функции, възложени му с нормативни и 

административни актове. 



(3) За заемане на длъжността "директор" на   център за подкрепа за 
личностно развитие е необходим не по-малко от 5 години учителски стаж; 
лицето да е български гражданин, придобил висше образование в 
съответното на длъжността професионално направление съгласно 
Класификатора на областите на висше образование и професионалните 
направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението 
на съответната длъжност. 
      (4) Не може да заема длъжност  директор или педагогически 
специалист лице, което: 

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от 
реабилитацията;  

2. е лишено от право да упражнява професията; 
3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и 

здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от 
министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието 
и науката.  
      (5) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, 
той определя свой заместник от педагогическия персонал на ЦПЛР – ОДК 
- Белене със заповед, в която се посочват обемът и правомощията по време 
на отсъствието му. 
 

Преходни и заключителни разпоредби 

      § 2. Правилникът влиза в сила след публикуването му по реда на Закона 
за нормативните актове. 

 

ВНОСИТЕЛ: 

МИЛЕН ДУЛЕВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 


