
НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ 

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД 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: 

pno@abv.bg или в деловодството на Община Пловдив, пл.”Стефан Стамболов” № 1. 

 

 

МОТИВИ 

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ 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 приемане на ученици в 

първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив: 

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

на дейностите в училищното образование за осъществяване на приема в първи клас за 

всяко населено място с повече от едно училище общините трябва да разработят система за 

прием. Чрез приемане на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските 

училища на територията на град Пловдив ще бъдат въведени ясни правила за всички 

общински училища. Въз основа на правилата и при използване на възможностите на 

съвременните технологии ще бъде създаден електронен продукт за улеснение на всички 

участващи в процеса на приемане на учениците в първи клас - на родителите и 

представителите на училищата. 

При изработването на проекта 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: Изискванията на чл. 43, ал.1 от Наредба № 10 от 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование за разработване на 

система за прием на учениците в първи клас бяха обсъдени на среща на представители на 

Община Пловдив с директорите на общинските училища с първи клас, представители на 

районните администрации и на Регионалното управление на образованието – Пловдив. На 

тази среща всички присъстващи приеха идеята за въвеждане на електронен прием в първи 

клас, за което е необходимо да бъде приета  Наредба 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. Именно съгласно чл. 43, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

за организация на дейностите в училищното образование изисква общините да изготвят 

система за прием на учениците в първи клас. 

Решението да бъде въведено електронно централизирано класиране за прием е 

продиктувано и от успешното внедряване на електронна система за прием в детските 

заведения на града. Родителите нееднократно са изразявали своето задоволство, че този 

начин им спестява много време и затруднения. Така има прозрачност и вече не се 

образуват опашки пред детските градини и ясли за записване на децата. 

Родените през 2010 година деца предстои да постъпят в първи клас през 2017/2018 



учебна година. Тези деца са приети в детските градини чрез електронно централизирано 

класиране. Това е предпоставка родителите да имат опит с електронно подаване на 

заявления за участие в класиране и да не бъдат затруднени от новите въведения. 

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 Общината за всички граждани и те могат да 

изпратят своите становища 

4. Принцип на съгласуваност: Проектът на наредбата е изготвен от работна група, 

сформирана със Заповед 16ОА2949/04.11.2016 г. и допълнена със Заповед 16ОА3078    

/16.11.2016 г. на Кмета на Община Пловдив, инж. Иван Тотев. Той е съгласуван с всички 

членове на работната група, с всички директори на общинските училища с първи клас и 

районните администрации. 

5. Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: В работната 

група, участваща при изготвянето на проекта на Наредба за приемане на ученици в първи 

клас на общинските училища на територията на град Пловдив, бяха включени 

представители на родителите, директорите от всички административни райони на града, 

на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, на 

Сдружението на директорите в средното образование, на отдел „Образование“ на Община 

Пловдив и на РУО-Пловдив. Така беше взето под внимание мнението на различни 

участници в процеса на прием на учениците в първи клас.  

 

II. Цел на Наредбата 

 

Целта на приемане на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските 

училища на територията на град Пловдив е да бъде въведен централизиран електронен 

прием, при който желанието на родителите е основният критерий и само при наличие на 

повече кандидати, отколкото са местата, да са с предимство децата, които живеят в 

близост до определено училище. 

Освен улесняването на родителите и директорите, с приемането на наредбата ще 

бъдат оптимизирани дейностите на общинската администрация, свързани с изискванията 

на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, според 

който органите на местното самоуправление осигуряват и контролират обхвата на 

подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици. 

  

III. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата 

  

За прилагане 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 изготвен софтуерен продукт за осъществяване на централизиран 

електронен прием. 

 

IV. Очаквани резултати 

 

Очакването е да бъдат въведени ясни правила за всички общински училища, да бъдат 

улеснени и по-добре информирани родителите, а училищните администрации да 

оптимизират работата си, свързана с приема на първокласниците. Чрез новата електронна 

система ще бъде по-ефективно проследяването на  обхвата на подлежащите на 

задължително училищно образование ученици.  

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз  

 

Предлаганата за приемане 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 е публикуван на официалната страница 

на Община Пловдив на 21.11.2016 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: Въвеждане на ясни прозрачни правила за всички общински 

училища и изготвяне на софтуерен продукт, чрез който да бъдат улеснени и по-добре 

информирани родителите, а училищните администрации да оптимизират работата си, 

свързана с приема на първокласниците. Чрез въвеждането на централизирано електронно 

класиране ще бъде по-ефективно проследяването на  обхвата на подлежащите на 

задължително училищно образование ученици, което е задължение на общинската 

администрация.  

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

І. Приема Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на 

територията на град Пловдив  

II. Наредбата 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:  

 

1. Проект на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските 

училища на територията на Община Пловдив. 

2. Оценка 

3. Доклад 

4. Присъствени листове 

5. Протоколи 

http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2013/07/Naredba_priem_I_klas_proekt.pdf
http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2013/07/Naredba_priem_I_klas_proekt.pdf
http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2013/07/Ocenka_proekt.pdf
http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2013/07/Doklad.pdf
http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2013/07/Doklad.pdf
http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2013/07/prisustven_list.pdf
http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2013/07/Protokoli-na-rab-grupa_2br.pdf

