
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА 

УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ГРАД ПЛОВДИВ, приета с Решение № 540, взето с Протокол № 22 от 22.12.2016 г., изм. и 

доп. с Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15.02.2018 г. на Общински съвет - Пловдив ) 

 

Вносител: инж. Иван Тотев, кмет на Община Пловдив   Проект 
 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок 

от 30 дни, Община Пловдив чрез настоящото публикуване  за обществена консултация, 

предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища по проекта на Наредбата на е-таil адрес: education@plovdiv.bg или в деловодството 

на Община Пловдив, пл.”Стефан Стамболов” № 1. 

 

МОТИВИ 

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ 

КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ 

 

I. Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на 

град Пловдив: 

В изпълнение на чл. 43, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование с Решение № 540, взето с Протокол № 22 от 22.12.2016 г. на Общински 

съвет Пловдив, беше приета Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските 

училища на територията на град Пловдив. Публикуваните промени в Държавен вестник брой 77 

от 26.09.2017 г. в Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование, които касаят приема в първи клас, бяха отразени в Наредбата за приемане на 

ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив чрез приетата с 

Решение № 38, взето с Протокол № 3 от 15.02.2018 г. на Общински съвет – Пловдив, Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските 

училища на територията на град Пловдив. 

Въз основа на първоначално приетата наредба беше разработена и успешно внедрена през 

2017 година система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в първи клас 

на общинските училища на територията на град Пловдив. Чрез системата бяха приети и записани 

учениците в първи клас за 2017/2018 учебна година. След нанесените корекции в наредбата през 

2018 г. бяха направени промени в електронната система и учениците в първи клас за 2018/2019 

учебна година бяха приети и записани чрез нея. 

В Държавен вестник брой 48 от 8.06.2018 г. и Държавен вестник брой 82 от 05.10.2018 г. 

отново са публикувани промени в Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование на Министерството на образованието и науката, които засягат 

правилата за прием на ученици в първи клас – променени са чл.43 и чл.47 и са създадени два 

нови чл.43а и 44а. Тези промени следва да бъдат отразени в Наредба за приемане на ученици в 

първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, което налага приемането на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на 

общинските училища на територията на град Пловдив. 

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив са 

спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 

субсидиарност, пропорционалност и стабилност. 

1. Принцип на необходимост: Необходимостта от приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на 

територията на град Пловдив е продиктувана от промените в изискванията на чл. 43 и чл.47 и 

допълнените нови чл.43а и 44а от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование, публикувани в ДВ бр. 48 от 8.06.2018 г. и ДВ бр. 82 от 05.10.2018 г. 



Заложените корекции касаят правилата и критериите, съгласно които следва да бъде направен 

приемът на ученици в първи клас при наличие на повече кандидатстващи деца, отколкото са 

свободните места за дадено училище. Добавени са възможности за децата, чийто майчин език е 

ромски, както и възможност за съгласуване на проекта на училищния план-прием при 

определени обстоятелства.  По тази причина е необходимо да бъдат направени промени в 

заложените правила в Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища 

на територията на град Пловдив. 

2. Принцип на обоснованост: Съгласно чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование учениците се приемат в общинските училища в 

първи клас на определените от училищния план-прием места при условията и реда на държавния 

образователен стандарт (ДОС) за организацията на дейностите в училищното образование. 

Съгласно чл. 43, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование, изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26 септември 2017 г.: „За осъществяване на 

приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват 

система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия 

адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците“. 

3. Принципите на предвидимост и откритост: Заложените правила в проекта на наредбата 

открито са споделени със заинтересованите на различни нива. Коментирани са различни 

възможни ситуации, така че да бъдат предвидени и избегнати проблеми. Проектът ще бъде 

достъпен на сайта на Община Пловдив за всички граждани и те могат да изпратят своите 

становища. 

4. Принцип на съгласуваност: Проектът на наредбата е изготвен единствено въз основа на 

приетите промени в Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование, които са приети от Министерски съвет след обществена консултация. Те са 

обсъждани и с представители на Националното движение на общините и други заинтересовани 

лица и организации. 

5. Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: Предложените 

промени в Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията 

на град Пловдив са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

 

II. Цел на Наредбата 

 

Целта на приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на 

ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е да бъдат 

коригирани правилата за прием на ученици в първи клас в съответствие с направените промени в 

чл.43 и чл.47 и допълнените нови чл.43а и 44а от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация 

на дейностите в училищното образование, публикувани в ДВ бр. 48 от 8.06.2018 г. и ДВ бр. 82 от 

05.10.2018 г., и да бъдат направени необходими корекции във внедрената електронна система за 

централизиран прием. 

Освен промяната в правилата за прием на ученици в първи клас, с приемането на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските 

училища на територията на град Пловдив ще бъдат допълнени текстове, чрез които ще се дадат 

допълнителни възможности за децата, чийто майчин език е ромски, както и ще бъде дадена 

възможност за съгласуване на проекта на училищния план-прием при определени обстоятелства. 

  

 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата 

  

За прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за приемане на ученици в 

първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е необходимо разходването 

на бюджетни средства, за да бъде направена необходимата промяна в изготвения софтуерен 

продукт за осъществяване на централизиран електронен прием. 

 

 



IV. Очаквани резултати 

 

Очакването е да бъдат направени промени, чрез които действащата наредба се привежда в 

съответствие с другите нормативни актове от по-висока степен, т. е. с Наредба № 10 от 01.09.2016 

г. за организация на дейностите в училищното образование. С промените ще се дадат предимства 

при кандидатстването на децата с брат/сестра в съответното училище, които са до 12-годишна 

възраст, на осиновените деца и децата в приемни семейства, както и на децата от семейства с 

повече от две деца. Дава се възможност за регулиране на училищния план-прием за първи клас от 

страна на Община Пловдив и Регионалното управление на образованието. Децата, чийто майчин 

език е ромски, ще могат да бъдат насочвани към училища с други прилежащи райони при 

определени условия. 

  

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз  

 

Предлаганата за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на 

ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив е в съответствие 

с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 

 

В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена предварителна оценка на 

въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт. 

Проектът на подзаконовия нормативен акт -  Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град 

Пловдив е публикуван на официалната страница на Община Пловдив на ….01.2019 г. 

С публикуването на проекта са прикачени и документите, съпътстващи обществената 

консултация. 

 

Правни основания: Чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, във връзка с чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, 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: Промяна в действащата Наредба за приемане на ученици в първи клас 

на общинските училища на територията на град Пловдив, така че да бъде в съответствие с 

направените изменения в Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование, публикувани в ДВ бр. 48 от 8.06.2018 г. и ДВ бр. 82 от 05.10.2018 г.  

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в 

първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, приета с Решение № 

540, взето с Протокол № 22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение № 38, взето с Протокол № 

3 от 15.02.2018 г. на Общински съвет - Пловдив както следва: 

 

§ 1. Създава се нов чл.5а. със следния текст: 

 

“(1) Когато след трето класиране се обособяват една или повече паралелки с ученици, 

чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочат за записване в първи клас в училища 

с други прилежащи райони, в които има незаети места, при заявено желание на техните 

родители/настойници. 

(2) Насочването на децата по ал.1 се осъществява по следния ред: 

1. в срок до един месец след приключване на записването на учениците след трето 

класиране родителите/настойниците на децата по ал.1 следва да подадат писмено заявление до 



началника на Отдел „Образование“ на Община Пловдив с посочени желани училища, в които 

има останали свободни места; 

2. след разглеждане на постъпилите заявления на родителите се издава документ от 

началника на Отдел „Образование“, удостоверяващ насочването на конкретните деца за 

записване в съответно училище; 

3. родителите/настойниците подават заявление за записване в училището, към което са 

насочени, заедно с документа от Отдел „Образование“; 

4. директорът на училището или упълномощената от него комисия записва децата.“ 

 

§ 2. Към текста в чл.8, ал.3 се добавя „При утвърждаването на училищния план-прием 

директорът е длъжен да се съобрази със становището на началника на регионалното 

управление на образованието по проекта на училищния план-прием за училищата, в които 

броят на местата за I клас е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на 

училището от списъка по чл.6, ал.3. Становището на началника на регионалното управление на 

образованието се изготвя след съгласуване на училищния план-прием с ресорния заместник-

кмет  в Община Пловдив. За съгласуването е необходимо директорът на училището да 

представи в срок до края на месец февруари на съответната календарна година следната 

информация в отдел „Образование“ на Община Пловдив: 

1. изготвения проект на училищния план-прием за първи клас; 

2. информация за възможността за осигуряване на целодневна организация на учебния 

ден за учениците от I до IV клас, както и за учениците от V до VII клас; 

3. наличната материално-техническа база; 

4. обезпечаване на полудневната организация на учебния ден преди обяд“. 

 

§ 3. Приложение №1 се отменя. Приема се ново приложение с №1 - Заявление за участие в 

централизирано класиране за прием в първи клас. 

§ 4. Приложение №2 се отменя. Приема се ново приложение с №2 - Критерии за 

класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии. 

 

§ 5. Приложение №3 се отменя. Приема се ново приложение с №3 - Заявление за 

записване. 

 

II. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи 

клас на общинските училища на територията на град 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. 

 

Приложения: 

Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи 

клас. 

Приложение №2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват 

съответните критерии. 

Приложение №3 – Заявление за записване. 

 

 


