ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН
Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, 094/601159
e-mail: obs_vidin@mail.bg

РЕШЕНИЕ №24
Взето с Протокол №3/27.02.2018 год.
ОТНОСНО: Предложение №ПО-01-04-27/09.02.18г. от инж. Огнян
Ценков – Кмет на Община Видин, относно проект за изменение и
допълнение на Система за прием в първи клас на основни и средни
училища в община Видин.
На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.142, ал.1 и ал.2
от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.43 от
Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование (изм. от 26 септември 2017г.) и в изпълнение на чл.256, ал.1,
т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с
чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1 от Закона за нормативните актове при
спазване изискванията на чл.26, ал.3 и чл.28 от Закона за нормативните
актове и чл.75, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс,
Общински съвет – Видин
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Видин приема Изменение и допълнение на
Системата за прием в първи клас на основни и средни училища в Община
Видин.
2. Възлага на Кмета на Община Видин да извърши всички последващи
по т.1 от настоящото Решение действия.

3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на Решението.
МОТИВИ: Общински съвет – Видин смята, че предложението е
законосъобразно и целесъобразно.
С оглед защита на важни обществени интереси – гарантиране правото
на достъп на учениците до образование, организиране на училищния планприем в първи клас, спазване на срокове, а именно: издаване на заповед от
Кмета на Община Видин до 20 март 2018 г. за утвърждаване на график на
дейностите по приема в първи клас, както и издаване на заповед от страна
на директорите на училищата, с която в срок до 30 март 2018г. следва да
бъде утвърден училищният план-прием, е необходимо да бъде допуснато
предварително изпълнение на Решението.
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