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РЕШЕНИЕ
№ 206
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 21. 06. 2017 г.
( ПРИЛОЖЕНИЕ )
О Т Н О С Н О : Приемане на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на
община Пловдив

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на Община Пловдив,
съгласно Заповед № 17ОА-1397/09.06.2017 г.

На основание чл.17 ал.1 т. 3 и т.4, чл.20, чл.21 ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, във връзка с чл. 59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.7,
ал.1 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищнотото образование, чл.119 от Закона за здравето и
Наредба № 26 от 18. 11. 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и
здравните изисквания към тях, във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване
изискванията на чл. 19, чл. 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК, предвид изложените в
предложение с вх. № 17ХІ-210 от 13. 06. 2017 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:

I. Приема Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив,
приета с решение на Общински съвет Пловдив № 338, взето с протокол № 13 от 28.07.2016 г., както
следва:
§ 1. Текстът на чл.44, ал.1 „Задължително условие е родителите да нямат задължения към
посещаваното детско заведение“ да бъде заличен, с което чл.44, ал.1 придобива следния вид:
„Чл.44. (1) При подадено заявление (Приложение №4) с посочени аргументи от родителите и след
преценка и разрешение от общинската администрация се допуска ново кандидатстване при запазване на
мястото в посещаваното детско заведение до класиране на детето в друго детско заведение.“
§ 2. Чл.50, подточка б) „при неплащане на дължимата месечна такса за ползване на детска ясла или
детска градина два поредни месеца“ се заличава и чл.50 се променя по следния начин:
„Чл.50. Децата от яслените, първа и втора възрастови групи се отписват от детските заведения и при
отсъствие за период по-дълъг от два месеца, без уведомяване от родителите.“
§ 3. Текстът в Приложение №4 (Заявление за разрешаване на кандидатстване без отписване)
„Декларирам, че нямам задължения към детската градина/ ясла…………….., която детето ми посещава в
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момента“ се заличава и приложението добива приложения вид.
II.
Наредбата за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване
на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив влиза в сила с
влизане в сила на нормативния акт за приемането й.
III.

Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община Пловдив.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие с правни основания: чл.17 ал.1 т. 3 и т.4, чл.20, чл.21 ал.2 от
Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 59, ал.1 от Закона за
предучилищното и училищното образование, чл.7, ал.1 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за
предучилищното образование, чл.119 от Закона за здравето и Наредба №26 от 18.11.2008г. за
устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, във връзка
с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 19, 20, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА
и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК; Фактически основания: Необходима корекция в заложени правила в чл.44 и
чл. 50 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските
детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив, с оглед гарантиране на
законоустановени права на децата във връзка с посещаването им на детски заведения, независимо от
финансовите задължения на родителите или настойниците им.

–––––РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 28.06. 2017 г.;
2. Интернет страницата – 28. 06. 2017 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 28.06.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Савина Петкова/
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