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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 388 

Протокол № 46 от 04.04.2019 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев  – Кмет на община Кричим, относно
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в 
първи клас в общинските училища на територията на община Кричим. 
Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, 
финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 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, 
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 
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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 Брой точки

1.*
Настоящ адрес на родител/настойник в района на училището с адресна 
регистрация преди 1 март на настоящата година 

12 т. 

2.*
Настоящ адрес на родител/настойник в района на училището с адресна 
регистрация след 1 март на настоящата година 

8 т. 

3. Дете с трайни увреждания над 50 % 3 т. 
4. Дете с един или двама починали родители 3 т. 

5.
Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в 
училището 

3 т. 

6. Близост до местоработата на един от родителите 3 т. 
7. Дете от семейство с повече от две деца 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 Наредбата за прием на ученици в 
първи клас в общинските училища на територията на община Кричим, е приета с 
Решение № 388, взето с Протокол № 46 от 04.04.2019 год. 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. 
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МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 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, 
като взе предвид мотивите, фактическите и правни основания в Предложение с вх. № 
РД-01-08-88/25.03.2019 год. от Кмета на община Кричим, положителните становища на 
постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР, 
ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК, и с цел постигане на съответствие на действащата 
подзаконова нормативна уредба с приложимото в тази област национално 
законодателство от по-висока степен и създаване на стабилна подзаконова нормативна 
уредба в сферата на обществените отношения свързани с образованието на територията 
на община Кричим. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” –  13; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

              Председател на ОбС:……………. 
                                  / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 


