
          

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

от публично обсъждане на Проект за изменение 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 Исперих. 

 

 
Днес на 26.06.2017г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих се 

събрахме с цел публично обсъждане на Проект за изменение 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 Исперих.  

На публичното обсъждане присъстваха Зам.Кмета на Община Исперих – 

Айджан Бейтула, Директор Хуманитарни дейности към Община Исперих – Исмаил 

Айдън, Нуртен Вахдет, както и граждани и заинтересовани лица.  

Заместник кмета на Община Исперих – Айджан Бейтула представи Проекта за 

изменение 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 Исперих, като го изчете изцяло.   

Сподели, мотивите които налагат промята и подчерта, че към настоящият 

момент текстовете на наредбата са актуални и съответстват на българското 

законодателство. Исканото изменение се състои единствено в отмяната на някои 

алинеи, които според прокурора ограничават правата на гражданите.  

 Г-жа Бейтула сподели, че към настоящия момент не са постъпвали предложения 

във връзка с проекта и покани присъстващите да вземат отношение. 

Други въпроси и предложения не последваха от присъстващите в залата и 

публичното обсъждане приключи в 11.00 ч. без проекта за изменение 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 Исперих да 

претърпи промяна.  

 

Протоколчик  - Нуртен Вахдет –…………………………………. 

Присъствали представители на Община Исперих 

Айджан Бейтула – зам.кмет ………………………………………………………….. 

Исмаил Айдън - Директор Дирекция Хуманитарни дейности …………………… 


