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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. 19, ал. 1, т. 10 и т. 
12 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. № 11-02-013 от 01.03.2017 г., с искане да се отменят 
като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 19, ал. 1, т. 10 и т. 12 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.   

Чл.19, ал. 1 се отнася за критериите, по които се извършва приемът на 
деца в първа възрастова група. Съгласно т. 10 деца от семейства, в които поне 
един от родителите работи в системата на образованието, получават 1 точка. 
Съгласно т. 12 критерий е местоработата на територията на общината на поне 
единия от родителите /настойниците/, което носи 2 точки. 

Според прокурор Д. Шостак разпоредбите на чл. 19, ал. 1, т. 10 и т. 12 
противоречат на чл. 4, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация и на чл. 3, 
ал. 2, т. 3 и т. 4, чл. 7, чл. 55 и чл. 56 от Закона за предучилищното и училищно 
образование. Той счита, че с протестираните разпоредби при приема на децата 
се поставят дискриминационни условия. 

 
С оглед на гореизложеното предлагам три варианта за   

 
 



 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 

І-ви вариант: 
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 19, ал. 1, т. 10 и т. 12 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. 19, ал. 1, т. 10 и т. 12 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. чл. 19, ал. 1, т. 10 и т. 12 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.19. (1) При приема на деца в първа възрастова група класирането се 
извършва по следните критерии: 

……………………………………………………………………………… 
10. Деца от семейства, в които поне един от родителите работи в 

системата на образованието - 1 точка; 
……………………………………………………………………………… 
12. Месторабота на територията на общината на поне единия от 

родителите /настойниците/ - 2 точки.“ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
Мотиви  

към предложение за изменение на 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 

 
 

1. Причини, които налагат приемането: Постъпил протест от Окръжна 
прокуратура Шумен срещу разпоредбите на чл. 19, ал. 1, т. 10 и т. 12 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; 

2. Цели, които се поставят: Синхронизиране на 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 със Закона за защита от дискриминация и Закона за 
предучилищното и училищно образование; 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 
наредбата: Не са необходими финансови средства за прилагането на новата 
уредба; 

4. Очаквани резултати от прилагането: Съответствие на разпоредбите 
на чл. 19, ал. 1, т. 10 и т. 12 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 с чл. 
4, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация и чл. 3, ал. 2, т. 3 и т. 4, чл. 7, чл. 
55 и чл. 56 от Закона за предучилищното и училищно образование; 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Промените 
не противоречат на правото на Европейския съюз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


