МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ
УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от
Административнопроцесуалния
кодекс,
предоставяме
на
вниманието
на
обществеността на община Кричим в регламентирания 30-дневен срок, считано от
22.02.2019 год., за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за
изменение, допълнение, и възражения по проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на
територията на община Кричим, като такива могат да бъдат предоставяни по
електронна поща на e-mail: kmet_krichim@abv.bg; obs_krichim@abv.bg или в
деловодството на Общински съвет при община Кричим на адрес: п.к. 4220, град
Кричим, община Кричим, обл. Пловдив, площад „Обединение” № 3.
МОТИВИ:
В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове,
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на ученици
в първи клас в общинските училища на територията на община Кричим, приета с
Решение № 185, взето с протокол № 18 от 25.04.2017 г. на Общински съвет при община
Кричим, прилагаме съответните мотиви, както следва:
І. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на община Кричим, приета с Решение № 185, взето с
протокол № 18 от 25.04.2017 г. на Общински съвет при община Кричим:
В действащата към настоящия момент Наредба за прием на ученици в първи
клас в общинските училища на територията на община Кричим са констатирани
отделни текстове или част от тях, които са в противоречие с някои подзаконови
разпоредби на Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование, които засягат правилата за прием на ученици в първи клас, в
резултат на променени разпоредби на чл. 43 и чл. 47 и са създадени два нови чл. 43а и
чл. 44а в същата Наредба, което изисква въвеждане на промени и в действащата
общинска Наредба.
ІІ. Цели, които се поставят:
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на
община Кричим, има за цел да синхронизира местната Наредба и чрез актуализацията
да я приведе в съответствие с нормативни актове от по-висока степен на действащото
национално законодателство, на обществените отношения свързани с осигуряване на
възможности за обхват, обучение и възпитание на децата в общинските училища на
град Кричим.
ІІІ. Финансови средства:
Прилагането на текстовете на Наредбата не е свързано с разходване на
допълнителни финансови средства, както от бюджета на Общината като първостепенен
разпоредител, така и от училищата – второстепенни разпоредители с бюджет. Контрола
по прилагането на подзаконовите нормативни актове на Общински съвет Кричим, се
осъществява от определени за това служители на община Кричим, в рамките на техните
задължения.

ІV. Очаквани резултати:
Постигане на съответствие на действащата подзаконова нормативна уредба с
приложимото в тази област национално законодателство от по-висока степен и в
създаването на стабилна подзаконова нормативна уредба с осигуряване на
възможности за обхват, обучение и възпитание на децата в общинските училища на
град Кричим.
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:
Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на
ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Кричим,
приета с Решение № 185, взето с протокол № 18 от 25.04.2017 г. на Общински съвет
при община Кричим, ще синхронизира подзаконовата нормативна уредба, действаща на
територията на община Кричим в засегнатата област и с норми на Европейския съюз, в
чието изпълнение са приети и действат нормативните актове от по-висока степен, с
които е съобразено предложеното изменение на Наредбата.
VІ. Правни основания:
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи
клас в общинските училища на територията на община Кричим, се приема на основание
чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при
спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния
кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

ПРОЕКТ:
На основание 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 142, ал.
1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.
43, ал. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование, при спазване изискванията на чл. 75 – 79 от
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал. 3, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1
и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет при община Кричим

РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в
първи клас в общинските училища на територията на община Кричим, приета с
Решение № 185, взето с протокол № 18 от 25.04.2017 г. на Общински съвет при община
Кричим, както следва:
§ 1. Създава се нова ал. 4, към чл. 9, както следва:
„Чл. 9. ал. 4. За училищата на територията на град Кричим, когато същите са
повече от едно, децата в списъка се разпределят по прилежащи райони за обхват.”
§ 2. Създава се нова ал. 2, към чл. 10, както следва:
„Чл. 10. ал. 2. Когато броят на местата за първи клас в проекта на училищния
план-прием е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището
от списъка по чл. 9, ал. 1, които следва да постъпят в първи клас, преди утвърждаването
на училищния план-прием директорът, след съгласуване с финансиращия орган,
задължително информира началника на регионалното управление на образованието за
възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици. При
утвърждаването на училищния план-прием директорът е длъжен да се съобрази със
становището на началника на регионалното управление на образованието по чл. 9, ал.
1.”
§ 3. Досегашната ал. 2 към чл. 10 става ал. 3.

§ 4. Изменя се и се допълва т. 2 и т. 3 към чл. 29, както следва:
„Чл. 29. т. 2. Дете с един или двама починали родители;”
„Чл. 29. т. 3. Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в
училището;”
§ 5. Създава се нова т. 5 към чл. 29, както следва:
„Чл. 29. т. 5. Дете от семейството с повече от две деца.”
§ 6. Допълва се и се изменя Приложение № 3 – Критерии и точки за
класиране, като същото придобива следната редакция:
Приложение № 3

Критерии и точки за класиране

№

Критерии

1.*
2.*
3.
4.
5.
6.
7.

Брой точки

Настоящ адрес на родител/настойник в района на училището с адресна
регистрация преди 1 март на настоящата година
Настоящ адрес на родител/настойник в района на училището с адресна
регистрация след 1 март на настоящата година
Дете с трайни увреждания над 50 %
Дете с един или двама починали родители
Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в
училището
Близост до местоработата на един от родителите
Дете от семейство с повече от две деца

12 т.
8 т.
3 т.
3 т.
3 т.
3 т.
3 т.

* По този критерий се ползва един от двата варианта
§ 7. Създават се нови § 6 и § 7 към ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ, както следва:
§ 6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в
първи клас в общинските училища на територията на община Кричим, е приета с
Решение № …….., взето с Протокол № …....... на редовно заседание на Общински съвет
при община Кричим и влиза в сила от датата на влизане в сила на решението и се
публикува на интернет страницата на Община Кричим.
§ 7. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Кричим.

