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РЕШЕНИЕ
№ 310
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 18 ОТ 21. 12. 2020 г.
( ПРИЛОЖЕНИЕ )
О Т Н О С Н О : Приемане на Наредба за изменение и допълнение 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 № 338, взето с Протокол № 13 от 28. 07. 2016 г. и изменена с Решение
№ 206, взето с Протокол № 11 от 21. 06. 2017 г. на Общински съвет – Пловдив и
Решение № 252 от 30. 01. 2020 г. по адм. дело № 3409/2019 г. на
Административен съд – Пловдив, потвърдено с Решение № 11575 от 14. 09. 2020
г. на ВАС по адм. дело № 4670/2020

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Тодор Чонов -Зам.-кмет на община Пловдив, ЗА Кмет на
община Пловдив съгласно Заповед №20ОА-2223/26.10.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 17 ал.1 т. 3 и т. 4, чл. 20 от ЗМСМА, 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. 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, 20, чл. 26 и чл. 28 от
ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК,предвид изложените в предложение с вх. №
20ХІ-350 от 10. 12. 2020 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение 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 № 338, взето с
Протокол № 13 от 28. 07. 2016 г. и изменена с Решение № 206, взето с Протокол №
11 от 21. 06. 2017 г. на Общински съвет – Пловдив, както следва:
§ 1. Създава се нов чл.27а със следния текст:
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„ Чл.27а. При обявяване на свободните места за всяко класиране, директорите
следва да спазват определената в чл.27 квота 30% за децата, кандидатстващи по
социални критерии“
§ 2. Текстът на чл.44, ал.2 се променя и придобива следния вид:
„(2) Заявленията по ал. 1 могат да бъдат изпратени по електронен път или да бъдат
подадени в деловодството на община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“ № 1 за
детските ясли или в деловодството на община Пловдив на ул. „Цариброд“ №1, ет. 3
за детските градини.“
§ 3. Към Раздел VI – Отписване, се добавя нов чл.50а със следния текст:
„Чл.50а. Дете, за което се установи, че е класирано и записано с невярно подадени
от родителите данни, следва да бъде отписано от детското заведение.“
§ 4. Текстът „отдел „Образование” и отдел „Търговски дружества, общински
предприятия и здравеопазване” в чл. 51 да се замени със „структурните звена на
община Пловдив, отговарящи за образование и здравеопазване“.
§ 5. Текстът в чл.55 „отдел „Образование” за детските градини и отдел „Търговски
дружества, общински предприятия и здравеопазване” за детските ясли“ да се
замени с „от структурното звено, отговарящо за образованието, за детските градини
и от структурното звено, отговарящо за здравеопазването, за детските ясли“
§ 6. Създава се нов Раздел IX – Срокове за съхранение на личните данни.
§ 7. Към Раздел IX – Срокове за съхранение на личните данни се добавят новите
чл.56 и чл.57 със следното съдържание:
„Чл.56. Документите, които родителите представят при записване на класираните
деца, се съхраняват от детските градини и детските ясли в срок от 5 години.
Чл.57. (1) Всички данни, фигуриращи в електронната система, които са свързани с
кандидатстването и записването на децата в детските градини и детските ясли, се
съхраняват за срок от 5 години.
(2) Алинея 1 не се отнася за профилите на родителите, регистрирани в електронната
система, които са ползвали опцията за заличаване на данните им във връзка с
изискванията на Закона за защита на личните данни.“
§ 8. Приложение №1 се отменя. Приема се ново приложение с №1 – Заявление за
участие в централизирано класиране за прием.
§ 9. Приложение №2 се отменя. Приема се ново приложение с №2 – Критерии за
класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии.
§ 10. Приложение №3 се отменя. Приема се ново приложение с №3 – Заявление за
записване.
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§ 11. Приложение №4 се отменя. Приема се ново приложение с №4 – Заявление за
разрешаване на кандидатстване без отписване.
II. Наредба за изменение и допълнение 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 от влизане в сила на
Решението на Общински съвет – Пловдив, за приемането й.
III. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Пловдив.

МОТИВИ: Настоящото решение се прие с правни основания: чл.17 ал.1 т.З 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: Даване на
предимство на децата, за които настоящият и постоянният адрес съвпадат.
Актуализиране на документите за доказване на ползвани критерии за предимство.
Предвиждане на автоматични проверки на въведените от родителите критерии при
записване – при техническа възможност. Въвеждане на правило за отписване на
деца, за които се доказва, че родителите са въвели невярна информация.

–––––РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 29.12. 2020 г.;
2. Интернет страницата – 29. 12. 2020 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 29.12.2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Александър Държиков /
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