
  Р Е Ш Е Н И Е  № 8 3  

на Столичния общински съвет 

 от 23.02.2017 година 

За приемане на Система за прием на ученици в първи клас в 
общинските училища на територията на Столична община. 

Мотиви: 
1. Причини, които налагат приемането: 
Съгласно разпоредбите на новия Закон за предучилищното и 

училищно образование, обн. Д.В. бр.79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 
01.08.2016 год., който отмени Закона за народната просвета и на основание 
чл.43, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на 
дейностите в училищното образование за всяко населено място с повече от 
едно училище общините разработват система за прием на учениците. 

В Столична община има 176 общински училища и е задължително 
изготвянето и приемането на Система за прием на учениците в първи клас. 

2. Цели, които се поставят: 
С предложения проект на Система за прием на ученици в първи клас 

в общинските училища на територията на Столична община се 
регламентират условията и редът за приема на учениците в първи клас в 
общинските училища на територията на Столична община. 

Системата въвежда единни критерии за прием на учениците в първи 
клас във всички общински училища, с което се гарантира 
равнопоставеност на всички кандидати. Стремежът е да избегне 
концентрирането на ученици само в определени училища и наличие на 
свободни места в други, като ефективно се усвои наличния на Столична 
община сграден фонд. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 
новата нормативна уредба: 

За прилагането на Система за прием на ученици в първи клас в 
общинските училища на територията на Столична община не се изисква 
допълнителен финансов ресурс. 
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4.Очаквани резултати от прилагането, включително 
финансовите, ако има такива: 

С приемането на Системата ще има по-добра възможност за контрол 
върху процесите на кандидатстване, класиране и записване на учениците в 
общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен 
график и критерии. 

Със Системата ще се въведат ясни правила за прием във всички 
общински училища на територията на Столична община и ще се постигне 
по-добра информираност на родителите при кандидатстване на децата в 1 -
ви клас съобразно техните желания, възможности и интереси. 

Ще се постигне по-голяма прозрачност и публичност при 
организацията и провеждането на приема на децата в първи клас, като се 
спазват заложените в Системата условия, изисквания и критерии. 

5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият проект на Система е разработен в съответствие с 

Европейското законодателство - Европейската харта за местно 
самоуправление. 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.43, ал.1 от Наредба № 10 от 
01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и 
чл.76, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс 

С Т О Л И Ч Н И Я Т  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  

                  Р Е Ш И :  

1. Приема „Система за прием на ученици в първи клас в общинските 
училища на територията на Столична община” (Приложение № 1 към 
настоящето решение). 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински 

съвет, проведено на 23.02.2017 г., Протокол  № 29,  точка 4 от дневния ред, 

по доклад № СОА17-ВК66-860/06.02.2017 г. и е подпечатано с официалния 

печат на Столичния общински съвет. 

Председател на Столичния 
общински съвет: (п)   

       Елен Герджиков  


