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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: Промяна на административния адрес на Център за подкрепа за личностно 

развитие - гр. Елена  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С навлизането на новите нормативни актове в системата на предучилищното и 

училищното образование настъпват промени, изискващи привеждане на детски и учебни 

заведения в съответствие с тях. Съгласно чл. 33, ал.1 от Закона за предучилищното 

училищното образование (ЗПУО), „седалището на детската градина, училището, 

центъра за подкрепа за личностно развитие и специализираното обслужващо звено е 

населеното място, където се намира тяхното управление“. Алинея втора допълва, че: 

„Официалният адрес на детската градина, училището, центъра за подкрепа за 

личностно развитие и специализираното обслужващо звено е адресът, на който се 

намира управлението на институцията. Официалният адрес трябва да съвпада с адреса 

на някоя от сградите, в която се осъществява образователният процес, съответно 

дейността“. 

От началото на настоящата учебна година част от извънучилищните дейности към 

Центъра за подкрепа за личностно развитие - гр. Елена (ЦПЛР) се провеждат в новия 

Общностен център, намиращ се на улица „Поп Сава Катрафилов“ № 25. Оказва се, че това 

е по-удобно за децата и учениците и ще бъде по-ефективно, ако всички дейности на 

ЦПЛР, както и административното управление се пренесат изцяло в сградата на 

Общностен център.  

Смяната на официалният адрес се счита за промяна по смисъла на чл. 311, ал. 2, т. 2 и т. 3 

от ЗПУО, а съгласно чл. 313 от същия „производството по издаване на заповедта за 

откриване, преобразуване, промяна и закриване на: общинските детски градини и 

общинските центрове за подкрепа за личностно развитие започва по предложение на 

кмета на общината след решение на общинския съвет“.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 
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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. 313, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование и чл. 10, ал. 2, буква „б“ от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Общински 

съвет Елена 

1. Променя административния адрес на Център за подкрепа за личностно развитие - 

гр. Елена, както следва: 

- досегашен административен адрес: гр. Елена ул. „Йеромонах Йосиф Брадати, № 36; 

- нов административен адрес: гр. Елена, ул. „Поп Сава Катрафилов“ № 25. 

2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за промяна на адреса, както 

и да разпореди и проконтролира изпълнението на всички действия, произтичащи от 

настоящото решение. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил:  

 

Христо Захариев, директор дирекция „ХДИРПС“ 

18.02.2020 г., 16:05 ч.. 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт 


