РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ
№ 180
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 27. 05. 2010 г.
ОТНОСНО:
Пловдив

Именуване на детски ясли и детски кухни на територията на община

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Александър Константинов– Зам.-кмет на Община Пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т.18, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и предвид изложените в
предложение с вх. № 10ХІ – 137 от 03. 05. 2010 г. изм. с вх. № 10ХІ – 137(1) от 19. 05. 2010 г.
фактически основания, Общински съвет – Пловдив
РЕШИ:
1.Именува съществуващите детски ясли и детски кухни на територията на община Пловдив,
както следва:
РАЙОН “ЮЖЕН”
1.Детска ясла №12-„Климентина”
2.Детска ясла №14-„Мечта”
3.Детска ясла №35-„Патиланци”
4.Детска кухня №5 „Звездичка”
РАЙОН “ЗАПАДЕН”
1.Детска ясла №15-„Дара”
2.Детска ясла №25-„100 усмивки”
3.Детска кухня№6-„Лакомото мече”
РАЙОН “ТРАКИЯ”
1. Детска кухня -„Бон-Бон”
РАЙОН “СЕВЕРЕН”
1.Детска ясла №1-„Мечо Пух”
2.Детска ясла №3-„Дребосъчета”
3.Детска ясла №13-„Палечка”
4.Детска кухня №3-„Слънчеви усмивки”
РАЙОН “ЦЕНТРАЛЕН”
1.Детска ясла №10-„Детска ясла на мечтите”
2.Детска ясла №17-„Детски смях”
3.Детска ясла №18-„Вълшебно детство”
4.Детска ясла №30-„Приказен свят”
5.Детска кухня №2-„Детски рай”
РАЙОН “ИЗТОЧЕН”
1.Детска ясла №19-„Веселушка”
2.Детска ясла №33-„Послушко”.
2.Именуването да се счита от 01.06.2010г.
3.Задължава районните кметове да поставят съответните табели с имената на детските
заведения и да предприемат всички последващи действия за изпълнение на решението.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
Разходите за реализиране на решението да се осигурят от издръжката на всеки район.
4.Контрол по изпълнението на Решението се възлага на Кмета на община Пловдив.
МОТИВИ: 1.Настоящото решение е на основание чл.21, ал.1, т.18, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, в
изпълнение на предложенията от шестте района на община Пловдив и е във връзка с
наближаващия празник 01.06.-ден на детето; 2.Настоящото решение ще допринесе за
уникалността на детските ясли и детски кухни на територията на община Пловдив; 3.С
настоящото решение ще се създаде възможност детските ясли и детските кухни на
територията на община Пловдив да станат по-привлекателни за гражданите.
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ:
51
БРОЙ ПРИСЪСТВАЛИ
НА ГЛАСУВАНЕТО:
35
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 34
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Илко Илиев/

