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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, 

 

 

 В изпълнение на разпоредбите на чл. 256 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, 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 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. , изм. и доп. с Решение № 1009 от 

28.02.2019 г. на Общински съвет – Шумен.  

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

дейностите в училищното образование от 13.09.2019 г. се налагат и промени в Наредбата за 

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

(24.01.2020 г. – 25.02.2020 г.) на интернет страницата на Община Шумен е публикуван 

горецитирания проект. В този период се приемат 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 училища на територията на община Шумен. 

 На 12.02.2020 г. в деловодството на Община Шумен са постъпили предложения за 

промени в прилежащите райони на училищата от директора на НУ „Княз Борис I“, гр. Шумен 

и от Председателя на Обществения съвет и директора на НУ „Илия Р. Блъсков“, гр. Шумен. 

Предстои общинска администрация да обсъди направените предложения и да изготви 

мотивирано становище. 
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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. 

2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата 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 

 
 


