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РЕШЕНИЕ № 928   

по протокол № 38 от 29.11.2018 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба 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 

 

 

/чл. 19 - с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/таблица 2 - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/чл. 25, чл. 26, чл. 27 и чл. 31 - с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/чл. 32 и чл. 36 - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/чл. 38, чл. 39 и чл. 42 - с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/чл. 43 и чл. 45 - с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/чл. 59 - с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/ПЗР - с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

 

1. Приема Наредба 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. 

2. Наредбата 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, влиза в сила от публикуването й в местен 

ежедневник. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж.  Б. Беджев 

Дата:               

гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /М. Шарбанова/ 


