Решение 217 /п/
plovdiv.bg/obs/действащи-актове/решение-217-10/

РЕШЕНИЕ
№ 217 /П/
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 26. 05. 2022 г.

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.; изм. и доп. с Р. № 206,
взето с Пр. № 11 от 21.06.2017 г.; изм. с 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; изм. и доп. с Решение
№ 310, взето с Протокол № 18 от 21.12.2020 г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14 на
Директива 2001/55/ЕО във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗУБ и чл. 9, ал. 3 от ЗПУО,
Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 година за
установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от
Украйна по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на
временна закрила и Указания на Министъра на образованието и науката,
регистрирани под № 9105-88/09.03.2022г., предвид изложените в предложение с вх.
№ 22ХІ-206 от 05. 05. 2022 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

РЕШИ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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.; изм. и доп. с Р. № 206, взето с Пр. № 11 от 21. 06.
2017 г.; изм. с Решение № 252 от 30.01.2020 г. по адм. дело № 3409/2019 г. на
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Административен съд – Пловдив, потвърдено с Решение № 11575 от 14.09.2020 г.
на ВАС по адм. дело № 4670/2020; изм. и доп. с Решение № 310, взето с Протокол
№ 18 от 21.12.2020 г., както следва:
§ 1. Чл. 2 придобива следния текст:
„Чл. 2. Електронно класиране не се прилага за децата от специалните групи в ДЕ
„Елица“, приемът на които е по специален ред, определен от Министерството на
образованието и науката. Без участие в електронно класиране, по административен
път, се приемат и децата, настанени по реда на Закона за закрила на детето в
специализирани институции (Домове за деца, лишени от родителска грижа) или в
социални услуги в общността от резидентен тип (Центровете за настаняване от
семеен тип за деца, Кризисен център, Приют), както и малолетните лица, търсещи
и/или получили закрила (временна/международната) по смисъла на Закона за
убежището и бежанците“.
II. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Пловдив.

МОТИВИ: Настоящото решение се приема на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 във
връзка с чл. 20, ал.1, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14 на Директива 2001/55/
ЕО във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗУБ и чл. 9, ал. 3 от ЗПУО, Решение за изпълнение
(ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 година за установяване на съществуването
на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на член 5 от
Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила и Указания на
Министъра на образованието и науката, регистрирани под № 9105-88/09.03.2022г. и
с оглед въвеждане на възможност за малолетните лица, търсещи и/или получили
закрила по смисъла на Закона за убежището и бежанците, да бъдат интегрирани в
системата на детските ясли и детски градини.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
–––––РАЗГЛАСЯВАНЕ:
1. в-к „Марица” – 01.06. 2022 г.;
2. Интернет страницата – 01. 06. 2022 г.;
3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 01.06.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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/инж. Александър Държиков /
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