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РЕШЕНИЕ № 675    

по протокол № 29 от 22.02.2018 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 
 

ОТНОСНО: Приемане 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 

 
/Глава първа - с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
/Глава втора - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/Глава трета, раздел I - с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
/Глава трета, раздел II - с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/Глава четвърта, раздел I - с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
/Глава четвърта, раздел II - с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
/Глава четвърта, раздел III - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/Глава пета - с 40 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
/Глава шеста - с 40 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
/Глава седма - с 40 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/ПЗР - с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
/с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 
 

1. Приема 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 отменя 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, приета с Решение № 233, по Протокол № 
11/28.07.2016 г. на Общински съвет - Шумен.  

 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж.  Б. Беджев 
Дата:               
гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /М. Шарбанова/ 


