
 
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА 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 
 
 

 1. В поименно приложение: „ДГ „Изворче““ се правят следните изменения: 
 Отпадат адресите:  

- Пл. „Освобождение“ № 2, №7 и №11; 
 - Ул. „Димитър Благоев“ №5, №6, № 8, №9, №11, №13, №15; 

- Ул. „Лайош Кошут“ № 1, №1а, №2, №5, №6, №7, №8, №8а, №8б, №9, №10, №11, 
№12, №13; 
 - Ул. „Панчо Владигеров“ № 1, №12; 
 - Ул. „Плачковци“ № 1, №4, №4а, №8; 
 - Ул. „Трапезица“ №1, №1а, №3, №6; 
          - Ул. „ХристоБотев“ №1, №2, №3, №5, №6, №7, №9, №9а, №10, №11, №12, №13, №14, 
№15, №16, №17, №19, №20, №21; 
 - Ул. „Цар Иван Александър“ № 97, №99, №114, №116 вх.1, №116 вх.2, 
№116 вх.3; 
 - Ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 8, №10, №28; 
 - Ул. „Калоян“ № 3, №5, №7, №12а, №13, №13а, №19а, №20, №22, №24; 
 - Ул. „Цар Освободител“ – всички номера; 
 - Ул. „Цар Шишман“ №1, №3, №3а, №5; 

- Ул. „Петър Парчевич” №14, №46, №46А 
 

        Добавят се адресите: 
           - Ул. „Васил Друмев“ №3, № 11, №17, № 19, №21, №23 вх.1, вх.2, вх.3;   №35, №45, 
№45 вх.1, №45 вх.2, №45 вх.3; 
           - Ул. „Кирил и Методий“ № 47, №49, №52, №56, №66 вх.1, вх.2; 
  - Ул. „Неофит Бозвели“ №22, вх.1, вх.2, №27, №27а, №28, №29, №33, №35; 
           - Ул. „Харалан Ангелов” № 1, №2, №3, №4, №4а, №5, №6, №8, №10 вх.1, №10 вх.2, 
№13, №14, №14, вх.1, №15, №15, вх.а, №15вх.б, №15а, №18, №18 вх.1, №18 вх.а, №20,  №26, 
№28, №30; 

 
2. В поименно приложение: „ДГ „Златната рибка““, се правят следните 

изменения: 
Добавят се адресите:  
- Ул. „Петър Парчевич” №14, №46, №46А 

 
 3. В поименно приложение: „ДГ „Звънче““ се правят следните изменения: 

Добавят се адресите: 
- Пл. „Освобождение“ № 2, №7 и №11; 

 - Ул. „Димитър Благоев“ №5, №6, № 8, №9, №11, №13, №15; 
- Ул. „Лайош Кошут“ № 1, №1а, №2, №5, №6, №7, №8, №8а, №8б, №9, №10, №11, 

№12, №13; 
 - Ул. „Панчо Владигеров“ № 1, №12; 
 - Ул. „Плачковци“№ 1, №4, №4а, №8; 



 - Ул. „Трапезица“ №1, №1а, №3, №6; 
          - Ул. „ХристоБотев“ №1, №2, №3, №5, №6, №7, №9, №9а, №10, №11, №12, №13, №14, 
№15, №16, №17, №19, №20, №21; 
 - Ул. „Цар Иван Александър“ № 97, №99, №114, №116 вх.1, №116 вх.2, 
№116 вх.3; 
 - Ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 8, №10, №28; 
 - Ул. „Калоян“ № 3, №5, №7, №12а, №13, №13а, №19а, №20, №22, №24; 
 - Ул. „Цар Освободител“ – всички номера; 
 - Ул. „Цар Шишман“ №1, №3, №3а, №5; 
 
 4. В поименно приложение: „ДГ „Латинка“ се правят следните изменения: 

Отпадат адресите: 
           - Ул. „Васил Друмев“ №3, № 11, №17, № 19, №21, №23 вх.1, вх.2, вх.3;   №35, №45, 
№45 вх.1, №45 вх.2, №45 вх.3; 
           - Ул. „Кирил и Методий“ № 47, №49, №52, №56, №66 вх.1, вх.2; 
  - Ул. „Неофит Бозвели“ №22, вх.1, вх.2, №27, №27а, №28, №29, №33, №35; 
           - Ул. „Харалан Ангелов” № 1, №2, №3, №4, №4а, №5, №6, №8, №10 вх.1, №10 вх.2, 
№13, №14, №14, вх.1, №15, №15, вх.а, №15вх.б, №15а, №18, №18 вх.1, №18 вх.а, №20,  №26, 
№28, №30; 
  
 5. Обединяват се административните адреси на приложения „ДГ „Братя Грим” и 
„ДГ „Дружба”, намиращи се в кв. „Тракия”, като двете детски градини образуват общ 
район. 
 

 
 

МОТИВИ 
 

КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 
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 
 

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 30-дневен срок от публикуване 
на настоящото на интернет страницата на община Шумен се приемат предложения и 
становища в деловодството на Общински съвет – Шумен, относно така изготвения проект за 
изменение, касаеща частта с поименните приложения на райони за всяка детска градина към 
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. 

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните 
Мотиви за Проект на 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. 
 

1. Причини, които налагат приемането на промените:  
Във връзка с предстоящото стартиране на електронна система за прием на деца в 

детските градини за учебната 2019/2020 година и постъпили докладни записки от директорите 



на ДГ „Братя Грим”, ДГ „Дружба” и ДГ „Изворче”, с аргументирани предложения за промяна 
в поименните приложения, които са неразделна част от Наредбата 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 се налага да бъдат направени промени на административните адреси на цитираните 
приложения.  

2. Цели, които се поставят: прецизиране на административните адреси към 
поименните приложения с райони на детските градини. 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на изменението на 
Наредбата 

За прилагане на измененията и допълненията на Наредбата не е необходимо 
разходването на бюджетни средства. 

Очаквани резултати от прилагането: прецизиране на административните адреси към 
поименните приложения с райони на детските градини. 

 
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предложената за изменение на Наредба за прием на ученици в първи клас в 
училищата на територията на община Шумен е в съответствие с нормативните изисквания на 
национално ниво, както и с изискванията на европейското законодателство. 

 
 
 
 


