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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Айджан Бейтула – Заместник кмет на Община Исперих 

 

 

 

Относно: отмяна на чл.14, т.5 и т.6; чл.20, ал.3, т.2; чл.30, ал.4, ал.5 и ал.6; чл.31, 

ал.1, т.4 от Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на 

децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на 

община Исперих 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

С решение № 207 от 29.09.2016г. Общински съвет - Исперих прие Наредба № 29 

за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна 

възраст в детските градини и училищата на територията на община Исперих. По 

протест на прокурор от Окръжна прокуратура - гр.Разград, в Административен съд - 

Разград е образувано производство по реда на чл.185-196 от АПК. Оспорвани са 

разпоредбите на чл.14, т.5 и т.6; чл.20, ал.3, т.2; чл.30, ал.4, ал.5 и ал.6; чл.31, ал.1, т.4 от 

Наредбата. В нормата на чл.14, т.5 и ал.6 е посочено, че към заявлението за записване 

на дете в предучилищна възраст в детската градина или училище се прилагат документ 

за наличие или липса на задължения към Община Исперих и документ за наличие или 

липса на неплатени такси в общинските детски градини на територията на община 

Исперих. Чл.20, ал.3, т.2 дава предимство за записване на деца на родители/ 

настойници, работещи в съответната детска градина или училище. Съгласно чл.30 (4) 

Преместване на дете от една в друга детска градина на територията на община Исперих 

е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на детска градина по 

Наредба № 11 от 20.12.2013г. за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Исперих. (5) Директорът на приемащата 

детска градина на територията на община Исперих задължително извършва проверка в 

електронната система за присъствие на детето в електронния регистър и ако детето е 

записано там, изисква от родителите/ настойниците/ да представят документ за липса 

на задължения за ползване на детска градина на територията на община Исперих, 

издаден от предходната детска градина. (6) При липса на такъв документ детето не 
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може да бъде записано в друга детска градина на територията на община Исперих. В 

чл.31, ал.1, т.4 е регламентирано отписването на децата от първа и втора група при 

неплащане на такса за ползване на детска градина, съгласно Наредба № 11 от 

20.12.2013г. Атакуваните разпоредби се считат за дискриминационни и ограничаващи 

правото на децата за равен достъп до образование, поради което се налага тяхната 

отмяна. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Отменя чл.14, т.5 и т.6; чл.20, ал.3, т.2; чл.30, ал.4, ал.5 и ал.6; чл.31, ал.1, т.4 

от Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в 

предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община 

Исперих. 

2. Актуализира Приложение № 1 към чл.12 от Наредба № 29 за условията и реда 

за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските 

градини и училищата на територията на община Исперих. 

3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител: 

Айджан Бейтула 
Заместник кмет на Община Исперих 

 


