
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН  

                    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

от Кичка Петкова  - кмет на Община Чирпан 

                                                   

ОТНОСНО: приемане на Наредба за контролиран прием в първи клас в начални, 

основни и средни училища в град Чирпан 

  

Г-ЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ , 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

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

дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и 

науката, 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 настоящ адрес на родителите/настойниците и/или най-

краткото време за достигане до училището. При по-голям брой кандидати за прием в 

първи клас за определено училище се прилагат и критерии, посочени в чл.43, ал.2 от 

наредбата. 

1. Причини, налагащи приемане на Наредба за контролиран прием в първи клас в 

начални, основни и средни училища в град Чирпан 

 

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

дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и 

науката, 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 настоящ адрес на родителите/настойниците и/или най-

краткото време за достигане до училището. При по-голям брой кандидати за прием в 

първи клас за определено училище се прилагат и критерии, посочени в чл.43, ал.2 от 

наредбата. 

2. Цели,които се поставят:  

 привеждане на наредбата в съответствие с изискванията на Наредба № 10 

от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното 

образование, издадена от министъра на образованието и науката 

 разработване на критерии и условия за прием в първи клас в началните, 

основните и средните училища в град Чирпан 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.  

За прилагането на новата наредба не са необходими допълнителни финансови 

средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община Чирпан.  

4. Очаквани резултати от прилагането. 

 



Очакваните резултати след приемането на новата наредба са :  

 актуализиране на нормативната база, отнасяща се за въпросите, свързани с 

контролирания прием в първи клас в началните, основните и средните училища 

в град Чирпан 

 създаване на ясни и точни критерии и условия за контролиран прием в първи 

клас в началните, основните и средните училища в град Чирпан 

 текстовете са хармонизирани с останалата нормативна уредба на Общински 

съвет – Чирпан; 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

              Настоящият проект на Наредба за контролиран прием в първи клас в начални, 

основни и средни училища в град Чирпан е подзаконов нормативен акт, поради което 

съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите 

на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската 

общност, свързани с тази материя.  

В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.43, ал.1 и ал.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 

г. за организацията на дейностите в училищното образование, издадена от министъра 

на образованието и науката, Общински съвет – Чирпан приема Наредба за контролиран 

прием в първи клас в начални, основни и средни училища в град Чирпан, съгласно 

Приложение № 1. 

Приложение № 1 - Наредба за контролиран прием в първи клас в 

начални, основни и средни училища в град Чирпан 
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