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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: Приемане на Наредба за организацията и дейността на Школа по 

изкуствата в община Елена 

  

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

През времето на своето съществуване, Школата по изкуствата в гр. Елена е била на 

различно ведомствено подчинение. Първоначално е била разкрита към Читалище 

„Напредък“ - гр. Елена, а в момента е бюджетно звено към община Елена. 

В действащата нормативна уредба на централно ниво дейността на школата по изкуствата 

като форма на обучение не е ясно регламентирана. Последното Указание на Министерство 

на културата за работа на школите по изкуства и култура (№ 72 от 1999 г.), както и всички 

други предхождащи го, вече нямат силата на нормативен акт. 

Центровете по изкуствата  и школите по изкуствата по същество представляват курсове за 

обучение на граждани в сферата на изкуствата, към читалища, културни и младежки 

домове и общини.  Когато цитираните културни средища не са създадени по Закона за 

народната просвета, те нямат статута на учебни и възпитателни заведения или 

обслужващи звена. В тази връзка те могат само да организират различни курсове за 

обучение за деца и  възрастни без да издават документ, доказващ информация за 

завършена степен  или етап на образование. 

Преподавателите в курсовете към центровете по изкуствата, читалищата, културните 

домове, младежките домове и школите по изкуствата нямат статут и права на учители, 

работещи в системата на народната просвета. Стажът на преподавателите не се счита за 

педагогически по смисъла на Наредбата за пенсиите,  а отпуските се определят 

единствено на основание Кодекса на труда. Нормативите и заплащането се определят от 

ръководството на организацията, към която функционира школата.  
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В правата на финансиращия орган на съответния център по изкуствата е да изготви 

регламент за устройството и дейността и утвърди правилник за вътрешния ред по своя 

преценка в качеството си на работодател. 

Отчитайки потребността и ползите от ясно регламентиране дейността на Школата по 

изкуствата в община Елена, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Елена 

Приема Наредба за организацията и дейността на Школа по изкуствата в община 

Елена. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 


