
 
 

МОТИВИ 
 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКИЯ И УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ В ПОЧИВНА БАЗА 

„ВИЛАТА” ГР. РАКИТОВО 
 

Организираният детски и ученически отдих е израз на социалната политика на 

общината с цел възпитание на децата и учениците, физическото и духовното им 

развитие, възстановяването и укрепването на тяхното здраве. Почивна база “Вилата” гр. 

Ракитово се използва за летен отдих,  училище сред природата, школи и други форми 

на организиран отдих на децата и учениците от община Септември, при които се 

провежда възпитателна, културно-развлекателна и здравно-закалителна работа.  

През 2005 г. с Решение на Общински съвет - Септември  № 337 от 29.07.2005 г. 

бе приет Правилник за организиране и провеждане на детския и ученически отдих в 

почивна база „Вилата” гр. Ракитово. 

Този Правилник се приема на основание чл. 7 от Наредба № 2 за организиране и 

провеждане на детския и ученически отдих и туризъм, издадена от МОН. 

Във връзка с: 

   1. Изменения и допълнения  на Наредба  № 2 за организиране и провеждане на 

детския и ученически отдих и туризъм, издадена от МОН  

   2. Закриване на  общинско предприятие „Патронаж, детско, ученическо 

хранене и почивно дело” и преминаване дейностите му към община Септември 

се налагат някои изменения и допълнения в Правилника за организиране и 

провеждане на детския и ученически отдих в почивна база „Вилата” гр. Ракитово. 

Измененията и допълненията са приложени в проекта на Правилника за 

организиране и провеждане на детския и ученически отдих в почивна база „Вилата” гр. 

Ракитово. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Проект за изменение и допълнение 

на 

Правилник за организиране и провеждане на детския и ученически отдих в почивна база 

„Вилата” гр. Ракитово. 

Приет с Решение № 337 от 29.07.2005 г. 

 

Раздел І 

Чл. 5 изменяме –Директора на Дирекция „Икономическа стратегия, евроинтеграция и 

хуманитарни дейности” на  Дирекция „Образование, култура и социални дейности” 

Чл. 6 изменяме   - с  продължителност от 5 до 10 дни 

Чл. 7 отпада – от транспортна фирма, която е спечелила конкурса за обществен превоз на      

пътници на територията на община Септември като тази услуга е неразделна част от Договора 

         добавяме - с ученическите автобуси или от транспортна фирма, като задължително  се   

изискват данни за лиценза на превозвача. 
 

Чл. 10  отпада -  в 7- дневен срок от откриването на сезона 

              добавяме – не по-късно от деня на започване на дейността 

 

Раздел ІІ 

Чл. 8 изменяме – в срок до 15 май  

Чл. 12 изменяме – Директора на Дирекция”ИСЕХД” на Директора на Дирекция”ОКСД” 

Чл. 12, т. 5   отпада – (приложение № 3 на Наредба № 2 за организиране и                   

провеждане на детски и ученически отдих и туризъм) 

 

Раздел ІІІ 

 

Чл. 13 отпада 

 

Раздел ІV 

 

Чл. 21 (2)  отпада - (приложение № 3 на Наредба № 2) 

 

 

Раздел V 

 

Чл. 28 (1) отпада – оборудван съгласно Приложение № 5 на Наредба № 2 

 

Раздел VІ 

Чл. 31 (1)   отпада – се финансира със средства от общинския бюджет  

                    добавяме –  може да се финансира със средства от републиканския бюджет чрез 

бюджета на Министерството на образованието и науката и други министерства и ведомства, от 

бюджета на общините, от собствени приходи и/или със средства на участниците във формите 

по чл. 2 

Чл. 31 (2) отпада – и за развитието и поддръжката на материално-техническата       база     

                 отпада  - чл. 45 

                  

Чл.34 (2)   отпада 

               

 


