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             Р Е Ш Е Н И Е  

        

                                                                        № 231 

 

на ОбС, прието с протокол  № 24 от 31.08.2021 година 

 

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

администрация (ЗМСМА),  във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), 

чл.77 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл.8, ал.1, чл.56 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, §1, §2, §16 и §17 от Закона за изменение и допълнение 

на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО),    

     Общински съвет - Любимец                                                                

 

 

 Р Е Ш И: 

 

Приема изменения и допълнения на Наредба №30 за условията и реда за записване, отписване 

и преместване на децата в предучилищна възраст в общинската детска градина и общинските 

училища на територията на община Любимец, както следва: 

 

§1. Допълва текта на чл.3. (1), както следва: 

Чл.3. (1) След текста „...и центровете за подкрепа за личностно развитие” се поставя 

запетая и се добавя текстът „а за децата на 4-годишна възраст - само когато в населеното място 

няма детска градина”. 

 

§2. Допълва текста на чл.5., както следва: 

1. Чл.5. (3) Между изразите „се осъществява в” и „трета” се вмъква думата „втора”.  

2. Чл.5. (4) Заменя думата „5-годишна” с „4-годишна”. 

 

§3. Наименованието на РАЗДЕЛ I добива следната редакция: 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА 

ДЕЦА В I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

§4. Отменя чл.27. 

 



§5. Наименованието на РАЗДЕЛ II добива следната редакция: 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА 

ДЕЦА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ – II, III, IV ВЪЗРАСТОВИ 

ГРУПИ 

 

§6. Допълва текста на чл.29, както следва: 

1. Чл.29. (1) След израза „има свободни места” се поставя запетая и се записва „а 

децата във втора възрастова група – в детската градина.” 

2. Чл.29. (2) След израза „децата в” се добавя думата „втора”. 

 

§7. Допълва §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба №30 за условията и 

реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинската 

детска градина и общинските училища на територията на община Любимец, както следва: 

 

След съществуващия текст се добавя: „изменена и допълнена с Решение № .......... на 

Общински съвет-Любимец, прието с протокол № ....... от ........... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                                                / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                             


