СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ПО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията
на Община Сливен
Постъпили са общо 22 предложения. Всички са разгледани.

№

Възражение/ предложение

Приема се/ не се приема, мотиви

1

Внесени са три молби от група заинтересовани родители, съгласно
приложен списък, за провеждане на среща със заинтересованите
граждани за обсъждане на внесения проект за изменение и
допълнение на наредбата

Процедурата по чл. 26 от ЗНА представлява обществено обсъждане

2

Внесена в Общински съвет - Сливен подписка срещу проекта на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на
ученици в първи клас на общинските училища на територията на
Община Сливен.

Изразеното становище не може да бъде прието, тъй като не е
мотивирано и липсват конкретни предложения

3

Внесени са четири изказвания против проекта на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи
клас на общинските училища на територията на Община Сливен

Изразените становища не може да бъдат приети, тъй като не са
мотивирани и липсват конкретни предложения

4

Внесени са три възражения против проекта на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на
общинските училища на територията на Община Сливен

Изразените становища не може да бъдат приети, тъй като не са
мотивирани и липсват конкретни предложения

5

Внесени са две възражения против проекта на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на
общинските училища на територията на Община Сливен и против
проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование.

Изразеното становище не може да бъде прието, тъй като не е
мотивирано и липсват конкретни предложения. Внесените
възражения срещу проект на Наредба за допълнение на Наредба №
10 от 1.09.2016 г. не подлежи на разглеждане, тъй като наредба № 10
от 1.09.2016 г. се издава от Министъра на образованието и науката.

№

Възражение/ предложение

Приема се/ не се приема, мотиви

6

1. Настоявайте МОН да предостави възможност на общините сами да
определят критериите за прием в първи клас, като изтъкнете, че
сегашните критерии, определени в Наредба №10, са
дискриминационни и закрепостяващи.
2. Представете на ресорното министерство резултатите от
осъществения прием за учебната 2017/2018 г., които доказват, че
начинът и критериите, по които той беше извършен, са адекватни
за община Сливен и се приемат с широко обществено одобрение.
3. Класирайте учениците чрез точкуване.
4. В приема за учебната 2018/2019 г. запазете районирането от
предходната учебна година. Оставете кв. „Надежда” като граничен
район на централния, заедно с всички останали.
5. Организирайте обществено обсъждане по казуса. Има много
различни мнения и е добре да ги чуете, преди да вземете толкова
важни решения.

1. В разпоредбите на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. на МОН са
формулирани задължителните критерии, които всяка община
трябва да приложи. Наредба № 10 дава възможност да бъдат
формулирани и други критерии, определени от общината, които
са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.
2. Критериите в проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските
училища на територията на Община Сливен са в съответствие с
разпоредбите на нормативен акт от по-високо ниво.
3. Съгласно разпоредбите на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. на
МОН децата се класират по събрания брой точки в случай, че
броя на децата надхвърля броя на местата, определени с
училищния план-прием.
4. Разпоредбите на Наредба №10 от 01.09.2016 г. на МОН не
позволяват създаването на гранични райони.
5. Процедурата по чл. 26 от ЗНА представлява обществено
обсъждане.

7

Предложение: частта от кв. Комлука, между улиците Димитър
Пехливанов, Априлско въстание и Асеновска да премине чрез
изменение на Наредбата от район Западен към район Централен

Направеното предложение не може да бъде прието, поради поголямата отдалеченост на ул. „Априлско въстание” от район
Централен.

№

Възражение/ предложение

Приема се/ не се приема, мотиви

8

1. Да се установи райониране на град Сливен, при което да се
предвиди прилежащ район на всяко от приемащите училища,
съответстващ на съществувалия в предишни периоди.
2. Да се спази разпоредбата на чл. 45, ал. 1 от Наредба № 10 от
01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование (Обн. ДВ. бр. 73 от 16 Септември 2016 г., изм. и доп.
ДВ. бр.77 от 26 септември 2017 г.), като се осигури възможност на
директорите на училищата, чрез определена с тяхна заповед
комисия, да организират приема на заявления за приема в първи
клас и извършват всички дейности по приема на учениците в
съответствие със системата за прием и единните критерии,
разработени от Община Сливен.

1. Предвид чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. на МОН и
осигуряване на равен достъп до образование не може да бъде
прието, тъй като има квартали на територията на гр. Сливен, в
които няма училище.
2. Направеното предложение се припокрива с текста по чл. 10.
Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските
училища на територията на Община Сливен: „За изпълнение на
училищния план-прием директорът със заповед определя
училищна комисия, която приема заявления за прием в І клас и
извършва всички дейности по приема на учениците”.

9

1. Изложение относно Наредба №10 от 01.09.2016 г. на МОН и
Закона за нормативните актове.
2. Изложение относно Система за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на Столична община от 2017
г. Предложение за приемане на Система за прием на учениците в
първи клас, вместо Наредба.
3. Предлагам да съобразите проекта за нормативен акт с наредбата на
МОН, като единствените критерии, които може да допълните, са
по т.43 ал.6 т.5 от Наредба №10 на МОН.
4. Изложение относно Мотивите към внесеният проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в
първи клас на общинските училища на територията на Община
Сливен.
5. Предложението ми е тази насока е да се оттегли проектът, като се
проведат обществени консултации с училищните настоятелства,

1. Изразеното становище не може да бъде прието, тъй като не е
мотивирано и липсват конкретни предложения.
2. В чл. 8 от Закона за нормативните актове е разписано, че „Всеки
общински съвет може да издава наредби, с които да урежда
съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени
от тях обществени отношения с местно значение”, а в чл. 21, ал. 2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
– „В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет
приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации
и обръщения”.
3. Приема се.
4. Изразеното становище не може да бъде прието, тъй като липсват
конкретни предложения.
5. Процедурата по чл. 26 от ЗНА представлява обществено
обсъждане.

№
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Възражение/ предложение
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директорите на училища, сдружения с нестопанска цел в
обществена полза с предмет на дейност образование и други
заинтересовани страни.
6. Предложението ми по тази разпоредба от проекта е да се запази
старото райониране, което е доказано работещо и няма да
предизвика конфликтни ситуации.
7. Предлага оттегляне за преработка на проекта за нормативен акт, в
съответствие с изискванията на закона и след консултации със
заинтересованите лица.

6. Направеното предложение противоречи на разпоредбите на
Наредба №10 от 01.09.2016 г. на МОН. При запазване на
предишния вариант на районите един от кварталите на гр.
Сливен ще бъде изключен от системата за прием.
7. Процедурата по чл. 26 от ЗНА представлява обществено
обсъждане.

1. Предлагам критериите задължително да се използват във всички
етапи на класирането.
2. Всички учители и служители записват децата си по право в
училището където работят.
3. Закрепостяването по райони с уседналост над 3 години, до 3
години и променен адрес през последната година е
дискриминационно и ограничава правото на избор за учебно
заведение.
4. Всички важни решения по приема касаещи родителите за избора
на училище да бъдат решавани чрез обществено обсъждане и
широка гласност.

1. Направеното предложение противоречи на разпоредбите на
Наредба №10 от 01.09.2016 г. на МОН. В Наредба № 10 е
разписано, че децата се класират по събрания брой точки в
случай, че броя на децата надхвърля броя на местата, определени
с училищния план-прием.
2. Направеното предложение противоречи на разпоредбите на
Наредба №10 от 01.09.2016 г. на МОН, в които е разписано, че
общините могат да добавят критерий, които не са
дискриминационни.
3. Направеното предложение противоречи на разпоредбите на
Наредба №10 от 01.09.2016 г. на МОН. Внесеният проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на
ученици в първи клас на общинските училища на територията на
Община Сливен не ограничава по никакъв начин възможността
за кандидатстване в което и да било училище на територията на
общината.
4. Процедурата по чл. 26 от ЗНА представлява обществено
обсъждане

№
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Възражение/ предложение

Направено предложение за промяна на внесения проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи
клас на общинските училища на територията на Община Сливен:
1. Критерии:
1) Дете с трайни увреждания над 50 % - 10 т.
2) Дете с двама починали родители – 10 т.
3) Друго дете/ деца от семейството, обучаващи се в училището –
20 т.
4) Деца, посещавали подготвителна група в същото училище – 10
т.
5) Дете с един починал родител – 8 т.
6) За желание
- За първо желание – 7 т.
- За второ желание – 5 т.
- За трето желание – 3 т.
7) Родител, работещ в района на училището – 5 т.
2. Постоянният и настоящият адрес на детето се доказват с
автоматична проверка в служба ГРАО
3. Отпада предложението за изменение на районирането, като
районите се запазват

Приема се/ не се приема, мотиви
1. Приема се/ не се приема, както следва:
1) Не може да бъде прието, тъй като в допълнителните
разпоредби на Закона за семейни помощи за деца, §1, т.6 е
разписана легалната дефиниция за дете с трайни увреждания,
както следва: "Дете с трайно увреждане" е дете/ лице до 20годишна възраст с определени 50 и над 50 на сто вид и
степен на увреждане или степен на трайно намалена
работоспособност”.
2) Приема се, тъй като в Наредба №10 от 01.09.2016 г. на МОН
е посочен като критерий „дете с двама починали родители”.
За пълнота следва да се добави, че в законодателството има
легална дефиниция за дете сирак, която е разписана в §1, т. 4
от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане
на Закона за социалното подпомагане, както следва:
„§1 По смисъла на правилника:
4. "Дете сирак" е ненавършило пълнолетие дете, а ако учи, до
придобиване на средно образование, но не по-късно от
навършване на 20-годишна възраст, на което единият или
двамата родители са починали.”
3) Посоченият текст вече е разписан в проекта на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици
в първи клас на общинските училища на територията на
Община Сливен.
4) Посоченият текст вече е разписан в проекта на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици
в първи клас на общинските училища на територията на
Община Сливен.

№

Възражение/ предложение

Приема се/ не се приема, мотиви
5) Приема се. За пълнота следва да се добави, че в
законодателството има легална дефиниция за дете сирак,
която е разписана в §1, т. 4 от допълнителните разпоредби на
Правилника за прилагане на Закона за социалното
подпомагане, както следва:
„§1 По смисъла на правилника:
4. "Дете сирак" е ненавършило пълнолетие дете, а ако учи, до
придобиване на средно образование, но не по-късно от
навършване на 20-годишна възраст, на което единият или
двамата родители са починали.”
6) Посоченият текст вече е разписан в проекта на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици
в първи клас на общинските училища на територията на
Община Сливен.
7) Посоченият текст вече е разписан в проекта на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици
в първи клас на общинските училища на територията на
Община Сливен.
2. Достъпът до база данни „Население” се осигурява по реда на
Закона за гражданската регистрация и Наредба № РД-02-20-9 от
21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за
гражданска регистрация на Министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
3. Не може да бъде прието, тъй като при запазване на
районирането един от кварталите на гр. Сливен ще бъде
изключен от системата за прием.

№
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12

Внесени са два проекта на Система за прием на ученици в първи клас
на общинските училища на територията на Община Сливен.

Направеното предложение не може да бъде прието, тъй като в чл. 8
от Закона за нормативните актове е разписано, че „Всеки общински
съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно
нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях
обществени отношения с местно значение”, а в чл. 21, ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация – „В
изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема
правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и
обръщения”.

13

Във всички получени предложения и становища е засегнат въпроса с
предложената промяна на прилежащите райони на училищата.
Поради широкия отзвук и изразеното несъгласие с направеното
предложение за промяна на районирането в §8 Приложение 2: Райони
предлагам промяна на прилежащите райони на училищата, която е
отразена във внесения проект към предложението.

Изготвена е частична промяна на Приложение 2: Райони.

