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ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

от Любомир Христов – Кмет на община Шумен 

 

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на 

ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

Във връзка с изискванията на чл. 256 от ЗПУО, ангажимент на Общините е да 

осигуряват и контролират обхвата на подлежащите на задължително предучилищно и 

училищно образование деца и ученици, в т. ч. и приема на ученици в първи клас. Съгласно 

изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. на Министерството на 

образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, за 

осъществяване на прием 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 

постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за 

обхват на учениците. В изпълнение на тези разпоредби е приета Наредба за прием на ученици 

в първи клас в училищата на територията на Община Шумен, с Решение 674 от 22.02.2018 г. на 

Общински съвет – Шумен.  

Във връзка с настъпилите изменения на Наредба № 10 на МОН за организация на 

дейностите в училищното образование от 05.10.2018 г, се налагат и промени в Наредбата за 

прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен, приета с 

Решение 674 от 22.02.2018 г. на Общински съвет – Шумен. 

На основание чл. 26, ал. 1, ал, 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, 

отразяващ задължението за публикуване на Проект за приемане на нормативен акт, с цел 

информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в 30 - дневен срок  

(25.01.2019 г. – 25.02.2019 г.) на интернет страницата на Община Шумен бе публикуван 

горецитирания проект. В този период се приемаха предложения и становища в деловодството 

на Общински съвет – Шумен, относно изготвения Проект за изменение и допълнение на 

Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община 

Шумен.  

До 18.02.2019 г. в деловодството на Община Шумен не са постъпили предложения за 

промени в текстовете на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Шумен. 



Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет - Шумен да вземе 

следното   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с измененията на Наредба 

№ 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи 

клас в училищата на територията на община Шумен, заедно с изменение на Приложение № 3-8 

като неразделна част от нея. 

2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за прием на ученици в първи клас на 

територията на община Шумен влиза в сила от публикуването й в местен ежедневник. 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на община Шумен 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


