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ДО  

БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ШУМЕН 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

 

ОТ ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на 

децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на 

територията на община Шумен  

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

Във връзка с разпоредбите чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищно образование (ЗПУО) и чл. 7, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №5 от 
03.06.2016 г. за предучилищното образование, в сила от 1 август 2016 г., е 
предвидено, че условията и реда за записване, отписване и преместване на 
деца в общинските детски градини и в подготвителните групи на общинските 
училища се определят с наредба на общинския съвет. От учебната 2019/2020 

г. децата на територията на Община Шумен ще се приемат на основание 
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца 

в предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните 

групи на общинските училища на територията на Община Шумен, приета с 
Решение № 675 от 22.02.2018 г. на Общински съвет – Шумен.  

От учебната 2019/2020 година приемът в детските градини на 
територията на град Шумен ще се осъществява чрез централизирана 
електронна система. В следствие разработването на електронния продукт и 

разрешаването на достъп на директорите на детски градини и на 
упълномощените от тях лица, който е ограничен, както и опитът от вече 
осъществения прием в първи клас чрез електронна система, се налага 
текстовете, свързани с възможностите и мястото на регистриране на заявление 
за класиране да бъдат актуализирани. 

Във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните 
актове, отразяващ задължението за публикуване на Проект за приемане на 
нормативен акт, с цел информиране на населението и прозрачност в 
действията на институциите, в периода (25.10.2018 г. – 26.11.2018 г.) на 
интернет страницата на община Шумен се приемат предложения и становища 



  

  

в деловодството на Общински съвет – Шумен, относно изготвения проект за 
изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за ползване на 
спортни обекти и съоръжения – общинска собственост. 

Към момента не са постъпили предложения и становища. 
 

 

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Шумен да 
вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията 
и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна 
възраст в детските градини и училищата на територията на община Шумен, 

съгласно приложения проект. 
2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда 

за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в 
детските градини и училищата на територията на община Шумен влиза в сила 
от публикуването й в местен ежедневник. 
 
 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН  
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