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На основание на чл. 26, ал.3 и ал. 4, изр. 1 от Закона за нормативните актове в 30-дневен
срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Търговище
се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и
становища по ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
на Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на
територията на град Търговище на e-mail: obshtina@targovishte.bg или в Центъра за
административно обслужване на Община Търговище на адрес: гр. Търговище, площад
”Свобода”.
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните
МОТИВИ
НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
на
Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на град Търговище
1. Причини, налагащи изменение и допълнение на Система от правила и критерии за
прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град
Търговище:
В изпълнение на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование на МОН, с Решение № 27 по Протокол № 34 от 30.03.2018 г. на
Общински съвет-Търговище, беше приета Система от правила и критерии за прием на ученици
в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище. Въз основа на
Системата бяха приети и записани учениците в първи клас за настоящата 2018-2019 учебна
година.
В бр. 48 от 08.06.2018 г. и бр. 82 от 05.10.2018 г. на Държавен вестник бе публикувана
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование на Министерството на образованието и науката. В Наредбата бяха
направени няколко промени и по-конкретно в Глава четвърта „План-прием”, Раздел I
Планиране и осъществяване на училищния прием, които водят до необходимостта от
извършване на промени в приетата от Общински съвет-Търговище Система от правила и
критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град
Търговище.
2. Целите, които се поставят:
Приемането на Проект за Решение за изменение и допълнение на Система от правила и
критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град
Търговище има за цел да синхронизира действащата Система с извършените промени в
нормативната уредба настъпили след 30.03.2018 г., както и да бъдат актуализирани
Приложенията, в съответствие със измененията и допълненията на Системата.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Предложените изменения и допълнения в Системата не изискват допълнителни средства
за настоящата и следващите бюджетни години.
4.

Очаквани резултати:

С разширяване на критериите за прием в първи клас е да се постигнат прозрачни и
обективни правила на класирането и записването на ученици в първи клас. Оптимизиране
работата на училищните комисии, извършващи дейностите в целия процес по прием в първи
клас.
5.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект е разработен в съответствие със Закона за предучилищното и
училищното образование и с обнародваните промени в Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование. Съдържанието в Системата не
противоречи на норми от по-висока степен и на европейското законодателство.
Предвид гореизложените мотиви, предложението на Проект за Решение за изменение и
допълнение на Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на град Търговище, е както следва:
§1. В седемте раздела на Системата думите „първи“, „втори“, „трети“, „четвърти“, „пети“,
„шести“ и „седми“ се заменят с римските цифри „I”, „II”, „ÏII”, „IV”, „V”, „VI”, „VII”.
§2. Навсякъде в Системата, думата „първи“ в израза „първи клас“ се заменя с римска цифра „I”.
§3. Навсякъде в Системата, след изразите „Родителят/настойникът на детето“ и
„Родителите/настойниците на децата се добавят изразите „или лицето, полагащо грижи за
детето“ и „или лицата, полагащи грижи за децата“.
§4. В раздел втори, чл. 5, ал. 1 се променя, както следва: „Съгласно чл. 47, ал. 1 от Наредба
№ 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Община
Търговище ежегодно изготвя списъци на децата, които следва да постъпят в I клас и са
насочени към средищно училище в гр. Търговище, с постоянен/настоящ адрес в град
Търговище и в селата от общината, където няма училище за учениците.“
§5. В раздел трети, чл. 6, ал. 2, т. 1 се прави допълнение след думата „училище“, както следва:
„и са насочени към средищно училище в гр. Търговище“.
§6. В раздел трети, чл. 6, ал. 2, след т. 5 се допълва нова точка 6, както следва: „Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,
Глава осма, чл. 53, Приложение № 7 към чл. 53.“
§7. В раздел трети, чл. 6, се отменят ал. 3, ал. 4 и ал. 5 и се създава нов чл. 6а със следния текст:
“(1) Когато броят на местата за I клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя
на децата от прилежащия район за обхват на училището, които следва да постъпят в I клас от
списъка по чл. 5, ал. 1, е необходимо преди утвърждаването на училищния план-прием,
директорът, след съгласуване с кмета на Община Търговище, задължително да информира
началника на регионалното управление на образованието за възможността за осигуряване на
целодневна организация за всички ученици.
(2) Информацията по ал. 1 включва:
1. възможността за осигуряване на целодневна организация на учебния ден на учениците от I
до IV клас, както и за учениците от V до VII клас;
2. налична материално-техническа база;
3. обезпечаване на полудневната организация на учебния ден преди обяд.
(3) Въз основа на информацията по ал. 2 началникът на регионалното управление на
образованието своевременно изразява становище по проекта на училищния план-прием.
(4) При утвърждаване на училищния план-прием директорът е длъжен да се съобрази със
становището на началника на регионалното управление на образованието по ал 3.
(5) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на
директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет.

(6) Директорът на училището информира регионалното управление на образованието и
финансиращия орган в срок до 10 април за утвърдения училищен план-прием за предстоящата
учебна година.
(7) Утвърдените план-приеми за I клас на училищата за предстоящата учебна година се
публикуват на интернет-страниците на училищата и на интернет страницата на Община
Търговище.“
§8. В раздел трети, текста на чл. 7 се променя и става чл. 7, ал. 1, както следва: (1) „За
изпълнение на училищния план-прием в I клас директорът назначава със заповед училищна
комисия, която приема заявления за прием в I клас и извършва всички дейности по приема на
учениците.“ Създава се и нова алинея 2, с текст както следва: (2) „Директорът утвърждава
списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.“
§9. В раздел четвърти, чл. 13, ал. 2 след думата „подават“ се добавя израза „от/до“.
§10. В раздел пети, чл. 22, ал. 5, след израза „по реда на групите в“, ал. 2 в текста се заменя с
„ал. 3“ и след израза „свободните места“ се добавя израза „определени с план-приема за I клас“.
§11. В раздел пети, след чл.22, ал. 5 се създават две нови алинеи 6 и 7, както следва:
„(6) Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се
разпределят в първа група по ал. 3, т. 1 независимо от постоянния/настоящия им адрес.“
(7) „Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено
заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител
може да се разпределят в групите по ал. 3 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя,
съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за детето.“
§12. В раздел пети, чл. 23, текста на точка 1 се променя, както следва: „дете с двама починали
родители - 5 т.“, текста на точка 2 се променя, както следва: „дете с един починал родител - 4
т.“, текста на точка 3 се променя, както следва: „дете с трайни увреждания с 50 и повече % - 3
т.“, текста на точка 4 се променя, както следва: „друго/други деца от семейството над 12годишна възраст, обучаващи се в избраното училище - 2 т.“. След точка 4 се добавят две нови
точки 5 и 6 с текст, както следва: 5. „дете, завършило подготвителна група в избраното училище
- 1 т.“ и 6. „дете от семейство с повече от две деца - 1 т.“.
§13. В раздел пети, се създава нов чл. 23а, с две алинеи 1 и 2, със следния текст:
„(1) Когато прилагането на чл. 22 обективно води до обособяването на една или повече
паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в
I клас в други училища с други прилежащи райони от гр. Търговище или общината, в които има
незаети места.“ и „(2) Децата по ал. 1 се насочват и се приемат в I клас в училищата с други
прилежащи райони при условия и по ред, определени в чл. 23.“
§14. В раздел шести, чл. 27, след думата „близнаци“ отпада думата „тризнаци“.
§15. В раздел шести, текста на чл. 29, се променя, както следва: „Записването се извършва в
избраното училище от училищната комисия, след подаване на Заявление за записване
(Приложение № 3) и представяне на оригиналите на документите, необходими за сверяване,
както следва:
1. Удостоверение за раждане на детето;
2. Удостоверение за задължително предучилищно образование;
3. документи, удостоверяващи предимства по чл. 23.
4. други документи, определени от училищната комисия, свързани с доказване на данните от
Заявлението. (Приложение № 3)“.
§16. Раздел осми става раздел седми.
§17. В раздел седми, чл. 34, ал. 1 се променя, както следва: „(1) В срок до 15 септември
училището, извършило прием на деца в I клас, изпраща в Община Търговище сведение за
децата, записани в I клас към момента. В същия срок се изпраща и сведение за деца, подлежащи
на задължително обучение от прилежащия район на училището, но незаписани към момента.“
§18. В Преходни и заключителни разпоредби след §6. се добавя нов параграф §7., с текст, както
следва: „Настоящата Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас на
общинските училища на територията на град Търговище е изменена и допълнена с Решение №
… по Протокол № … от ….01.2019 г. на Общински съвет-Търговище и влизат в сила от датата
на приемането им.“
§19. Приложение № 1 се отменя и се създава ново Приложение № 1
§20. Приложение № 2 се отменя и се създава ново Приложение № 2
§21. Приложение № 3 се отменя и се създава ново Приложение № 3

Приложения:
Приложение № 1 Заявление за участие в класиране за прием в първи клас
Приложение № 2 Срокове за кандидатстване, класиране и записване за прием в първи клас
Приложение № 3 Заявление за записване в първи клас
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