
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  

ЧИРПАН  

                    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

от 

Ивайло Иванов Крачолов – Кмет на Община Чирпан 

                                                 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за контролиран прием в първи 

клас в начални, основни и средни училища в гр. Чирпан 

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Предлагам на Вашето внимание проект за изменение и допълнение на Наредбата 

за контролиран прием в първи клас в начални, основни и средни училища в гр. Чирпан. 

1. Причини, налагащи изменението и допълнението на Наредбата за 

контролиран прием в първи клас в начални, основни и средни училища в гр. Чирпан, 

са: 

1.1. Несъответствие на настоящата Наредба с измененията от 2017, 2018 и 2019 

г. в Наредба 10 от 01.09.2016 г. на МОН за организацията на дейностите в училищното 

образование (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2018 г., в сила от 

08.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2018 г.) , изразяващи се в чл. 43, ал.1 и ал.2 и чл. 47 , 

ал. 1 на Наредбата, а именно:  

В настоящата Наредба за контролиран прием в първи клас в начални, основни и средни 

училища в гр. Чирпан липсва изискването да се определят прилежащите райони на 

училищата за обхват на учениците, които трябва да се спазват при изготвянето на 

списък на децата с включен постоянен/настоящ адрес, подлежащи за записване в  

предучилищни групи или училищно образование  в I клас. Не са включени в 

територията на средищните училища населените места, в които няма училище.  

1.2. Законосъобразност при осъществяването на прием в 1 клас по отношение на 

критерии за класиране, съобразени с чл. 43, ал. ( 3 – 8 ) от Наредба 10 на МОН  за 

организацията на дейностите в училищното образование. 

2. Цели, които се поставят:  

 

2.1. Законосъобразност на приетата за община Чирпан наредба за прием на ученици 

в първи клас. 

2.2. Осигуряване на нормален учебен процес във всички учебни заведения. 

 

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

Прилагането на изменението на Наредбата за контролиран прием в първи клас  в 

начални, основни и средни училища на територията на Община Чирпан няма да е 

свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Община 

Чирпан, както и с допълнителни човешки ресурси. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

 Синхронизиране на наредбата с действащото законодателство в 

Република България. 



 Въвеждане на процедури и ред относно записването, отписването и 

преместването на деца в първи клас в начални, основни и средни 

училища на територията на Община Чирпан. 

 

5. Спазване изискването на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове – 

съгласно горепосочената нормативна разпоредба  срокът за предложения и становища 

по проектите, публикувани за обществени консултации по е не по-кратък от 30 дни. 

При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в 

доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 

дни. В конкретния случай съставителят на проекта определя срок от 30 дни.  

 

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проектът за 

изменение и допълнение на Наредбата за контролиран прием в първи клас в 

начални, основни и средни училища в гр. Чирпан е публикуван на 28.02.2020 г., на 

интернет страницата на Община Чирпан, раздел „Общински съвет”, подраздел 

„Проекти на наредби”. 

В рамките на регламентирания по чл.26, ал.4 от ЗНА срок за предложения и 

становища по публикувания за обществени консултации проект в деловодството и на 

електронния адрес на Общински съвет – Чирпан не са постъпили писмени предложения 

за изменения на предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за 

контролиран прием в първи клас в начални, основни и средни училища в гр. Чирпан 

В тази връзка предлагам на Общински съвет - Чирпан  следния 

 

 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.142 и чл.143 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл.43 от Наредба 10 от 

01.09.2016 г. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование и в 

изпълнение на чл.256 от ЗПУО, Общински съвет – Чирпан приема Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за контролиран прием в първи клас в начални, 

основни и средни училища в гр. Чирпан, както следва: 

 

 

§1 Раздел 1, първо римско „Критерии и условия при попълване на заявление за 

участие в класиране за прием в първи клас” се променя  на „Общи условия при 

контролиран прием в първи клас”. 

 

§2 Точка 1. „Задължителни условия” се допълва с нова подточка 1.3 със 

следния текст:  

1.3. Водещ критерии за класиране за прием в 1 клас е близостта на училището по 

постоянен / настоящ адрес на детето, съобразно прилежащите райони на училищата за 

обхват на учениците, съгласно данните от ТСО и ГРАО за община Чирпан, както 

следва: 

 

 

населено място, училище район за обхват  гр. Чирпан – села към район за 



улици  обхват  

гр. Чирпан, СУ „Пейо К. 

Яворов  

УЛ.АЛЕКСАНДЪР 

МАТРОСОВ,   УЛ.АНГЕЛ 

ПЕЕВ,  

УЛ.АТАНАСКА ТОДОРОВА 

, 

УЛ.БРАТЯ АЛБАЛАХ,     

УЛ.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,             

УЛ.ВАСИЛ КАЛЧЕВ 

УЛ.ВЪЛКО И КАБАИВАН                       

УЛ.ГЕОРГИ РАКОВСКИ             

УЛ.Д-Р ПЕТЪР ГЕНОВ             

УЛ.ДУНАВ                       

УЛ.ДУШО ХАДЖИДЕКОВ             

УЛ.ДЪБРАВА                      

УЛ.ДЯНКО НАНЧЕВ                

УЛ.ИВАН БОТУШАРОВ              

УЛ.ИВАН ДИМОВ                  

УЛ.ИВАН ДОКУЗОВ                

УЛ.ИВАН МИХАЙЛОВ               

УЛ.КИТА МОМА                   

УЛ.КЛАРА ЕШКЕНАЗИ              

УЛ.КРАЧОЛОВИ                   

УЛ.МИХАИЛ КОЧЕВ                

УЛ.НЕДЕЛЧО НИКОЛОВ             

УЛ.ОБОРИЩЕ                     

УЛ.ОМУРТАГ                     

УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ 

ХИЛЕНДАРСКИ     

УЛ.ПЕЙО ЯВОРОВ                 

УЛ.ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ             

УЛ.ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ              

УЛ.СЕВАСТОПОЛ                  

УЛ.СЕПТЕМВРИЙЦИ                

УЛ.СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ             

УЛ.СПАРТАК                     

УЛ.СРЕДНА ГОРА                 

УЛ.СТАРА ПЛАНИНА               

УЛ.СУХА РЕКА                   

УЛ.ТАНЕ ПЕЕВ                   

УЛ.ТРАКИЯ                      

УЛ.ШАРАМПОЛ                    

УЛ.ЯНКО ИВАНОВ                 

УЛ.ЯНКО КОЧЕВ                  

 

с. Рупките, с. Спасово, 

с. Средно градище, с. 

Изворово, с. Стоян 

Заимово 

гр. Чирпан,  

ОУ  „Васил Левски “ 

УЛ.АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ,  

УЛ.АСЕН ЗЛАТАРОВ ,      

УЛ.БЪДЕЩЕ ,       

УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ ,          

с. Рупките, с. Спасово, 

с. Средно градище, с. 

Изворово, с. Стоян 

Заимово 



УЛ.ГЕО МИЛЕВ,             

УЛ.ГЕОРГИ ДАНЧОВ               

УЛ.ДЕРМЕНКА                    

УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ                

УЛ.ДИМИТЪР НАКЕВ               

УЛ.ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ             

УЛ.ЕДИНСТВО                    

УЛ.ЕРНСТ ТЕЛМАН                

УЛ.ИВАН ВАЗОВ                  

УЛ.ИВАН ХАДЖИМАРЧЕВ            

УЛ.ИЛИЯ ЖЕЛЕВ                  

УЛ.ИСКРА        

УЛ.КАП.ПАНИЦА                   

УЛ.КЛАРА ЦЕТКИН                

УЛ.КОМСОМОЛСКА                 

УЛ.КОЧО ЦВЕТАРОВ               

УЛ.МОСКВА                      

УЛ.МОСКОВСКА 

ОЛИМПИАДА         

УЛ.НАНЬО ХРИСТЕВ               

УЛ.НИКОЛА РАЙКОВ               

УЛ.НИКОЛА СЪБЧЕВ               

УЛ.НОВ ЖИВОТ                   

УЛ.ПАРТИЗАНСКА                 

УЛ.ПЕТКО СТОЯНОВ               

УЛ.ПРОГРЕС                     

УЛ.РАЙКО ДАСКАЛОВ              

УЛ.РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ             

УЛ.СВОБОДА                     

УЛ.СРЕБРЬО ИВАНОВ-

МОРОЗА       

УЛ.СТОЮ ФИЛИПОВ                

УЛ.ТИНТЯВА                     

УЛ.ФРИДРИХ ЕНГЕЛС              

УЛ.ХРИСТО БОТЕВ                

УЛ.ЦАР КАЛОЯН                  

УЛ.ШИПКА                         

 

гр. Чирпан, ОУ „Св.св. 

Кирил и Методий” 

УЛ.БРЕЗА    

УЛ.ДРУЖБА         

УЛ.ЗОРА            

УЛ.ИВАЙЛО            

УЛ.ИЗГРЕВ                      

УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ              

УЛ.КОКИЧЕ                      

УЛ.НАДЕЖДА                     

УЛ.ПОБЕДА                      

УЛ.РОЗА                        

УЛ.СВЕТЛИНА                    

УЛ.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ             

с. Рупките, с. Спасово, 

с. Средно градище, с. 

Изворово, с. Стоян 

Заимово 



УЛ.ШАРАМПОЛ                    

гр. Чирпан, 

 НУ „Св. Климент 

Охридски” 

УЛ.АНТОН ИВАНОВ   ,   

УЛ.АРДА  

УЛ.БРАТЯ МИЛАДИНОВИ,           

УЛ.БУЗЛУДЖАНСКИ 

КОНГРЕС,   

УЛ.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ            

УЛ.ВИТ                         

УЛ.ИСКЪР        

УЛ.КАРЛ ЛИБКНЕХТ               

УЛ.КРАЙНА                      

УЛ.МАРИЦА                      

УЛ.НАЙДЕН СТОЯНОВ              

УЛ.ПЛИСКА                      

УЛ.РОПОТАМО                    

УЛ.РУСЕН АТАНАСОВ              

УЛ.СТЕФАН РАЙЧЕВ               

УЛ.СТОЯН ЗАИМОВ                

УЛ.СЪЗЛИЙКА                    

УЛ.ТУНДЖА                      

УЛ.ЧИРПАНСКИ 

ВЪЗВИШЕНИЯ        

УЛ.ЯНКО ИВАНОВ                 

 

 с. Рупките, с. Спасово, 

с. Средно градище, с. 

Изворово, с. Стоян 

Заимово 

с. Гита,  

ОУ „Васил Левски” 

с. Гита с. Димитриево, с. 

Държава, с. Осларка 

с. Свобода, ОУ ” Кирил и 

Методий” 

с. Свобода с. Малко Тръново, с. 

Могилово, с. Яздач, с. 

Винарово,  

с. Зетьово, ОУ” Отец 

Паисий” 

 с. Златна ливада, с. 

Целина, 

с. Ценово 

 

§3 В раздел 1, първо римско „Общи условия при контролиран прием в първи 

клас”, точка 2. „Критерии за точкообразуване” придобива следния вид: 

 

Водещи критерии за точкообразуване  

 

Група/ 

точки  

критерии допълнителен 

критерии  

точки 

 

Първа 

група 

50 точки  

деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия 

район на училището и постоянният/настоящият 

им адрес не е 

променян в последните над 3 години преди 

подаване на заявлението 

 

*дете с трайни 

увреждания 

над 50 %;  

40 

*дете с един 

или двама 

починали 

родители;  

30 

*други деца от 50 



Втора 

група 

30 точки 

деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия 

район на училището повече от 1 година, но 

постоянният/настоящият 

им адрес е променен в периода през последните 

от 1 до 3 години 

преди подаване на заявлението 

семейството 

над 12-

годишна 

възраст, 

обучаващи се 

в училището;  

 

*деца, 

завършили 

подготвителна 

група в 

избраното 

училище; 

20 

*дете от 

семейство с 

повече от две 

деца 

10 

Трета група  

20 точки 

деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия 

район на училището, но 

постоянният/настоящият им адрес е бил 

променен през последната една година преди 

подаване на 

заявлението; 

 деца; 

*деца, 

настанени в 

приемни 

семейства 

 

 

15 

Четвърта 

група 

10 точки 

деца с постоянен/настоящ адрес извън 

прилежащия район на училището към деня на 

подаване на 

заявлението. 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 
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