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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
гр. ШУМЕН 
 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
от 

 проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев - председател на  
Общински съвет Шумен 

 
 

ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 30, ал. 3, ал. 4 и ал. 
5 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на децата  в предучилищна възраст в общинските детски градини и 
общинските училища на територията на община Шумен 
  

   
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
В Общински съвет Шумен постъпи протест от Д. Шостак - прокурор при 

Окръжна прокуратура с вх. № 61-01-033 от 08.02.2017 г., с искане да се отменят 
като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 30, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 и чл. 31 от 
Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата 
в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища 
на територията на община Шумен, поради противоречие с материалноправните 
разпоредби на нормативни актове от по-висока степен.   

Текстовете на горепосочените чл. 30, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 и чл. 31 от 
наредбата са следните: 

Чл.30.(3) Преместване на дете от една в друга детска градина на 
територията на Община Шумен е възможно само след заплащане на дължимите 
такси за ползване на детска градина по чл. 28 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Шумен. 

(4) Директорът на приемащата детска градина на територията на Община 
Шумен задължително извършва проверка в електронната система ЩАСТЛИВО 
ДЕТСТВО за присъствие на детето в електронния регистър и, ако детето е 
записано там, изисква от родителите/ настойниците да представят документ за 
липса на задължения за ползване на детска градина на територията на Община 
Шумен, издаден от предходната детска градина.  



(5) При липса на такъв документ детето не може да бъде записано в друга 
детска градина на територията на Община Шумен. 

Чл.31. Децата се отписват от детските градини при неразплатена такса за 
ползване на детска градина по чл. 28 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Шумен за два последователни месеца от страна на 
родителите/настойниците. 

 
Според прокурор Д. Шостак разпоредбите на чл. 30, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 и 

чл. 31 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване 
на децата  в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските 
училища на територията на община Шумен, противоречат на чл. 9б, чл. 81 и чл. 
92 от Закона за местните данъци и такси, както и на чл. 3, ал. 2, т. 3 и т. 4, чл. 7, 
чл. 8, ал. 1, чл. 55 и чл. 56 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, тъй като е недопустимо с наредба на общинския съвет да се 
ограничават права на децата, като упражняването на същите се поставя в 
зависимост от изпълнението на финансови задължения на родителите и 
настойниците им, както и да се освобождават органите на община Шумен от 
законовите им задължения по събиране на таксите за детските градини. Освен 
това атакуваните разпоредби противоречат и на общия принцип, залегнал в чл. 
8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, относно 
задължителното предучилищно образование, за което общината е длъжна да 
осигури условия за обхват на децата. 

 
С оглед на гореизложеното предлагам три варианта за   

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

І-ви вариант: 
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 30, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 и чл. 31 от Наредбата 

за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в 
предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на 
територията на община Шумен. 

 
 
ІІ-ри вариант: 
ИЗМЕНЯ разпоредбите на чл. 30, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 и чл. 31 от Наредбата 

за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в 
предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища на 
територията на община Шумен, както следва:  

……………………………………………….…….. 
 
 



ІІІ-ти вариант: 
ПОТВЪРЖДАВА  разпоредбите на чл. 30, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 и чл. 31 от 

Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата 
в предучилищна възраст в общинските детски градини и общинските училища 
на територията на община Шумен: 

Чл.30.(3) Преместване на дете от една в друга детска градина на 
територията на Община Шумен е възможно само след заплащане на дължимите 
такси за ползване на детска градина по чл. 28 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Шумен. 

(4) Директорът на приемащата детска градина на територията на Община 
Шумен задължително извършва проверка в електронната система ЩАСТЛИВО 
ДЕТСТВО за присъствие на детето в електронния регистър и, ако детето е 
записано там, изисква от родителите/ настойниците да представят документ за 
липса на задължения за ползване на детска градина на територията на Община 
Шумен, издаден от предходната детска градина.  

(5) При липса на такъв документ детето не може да бъде записано в друга 
детска градина на територията на Община Шумен. 

Чл.31. Децата се отписват от детските градини при неразплатена такса за 
ползване на детска градина по чл. 28 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Шумен за два последователни месеца от страна на 
родителите/настойниците. 

 
 
 
 
 

 
Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев 
Председател на Общински съвет Шумен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


