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МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ  
на 

 Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията 
на град Велико Търново 

 
 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за приемане на ученици в първи клас на 
общинските училища на територията на град Велико Търново: 

 
В изпълнение изискванията на чл. 147 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 
образование с Решения №932 и №933, двете от 25.01.2018 г. на Великотърновски общински 
съвет е приета Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на 
територията на град Велико Търново. 

Във връзка с изготвяне на централизирано електронно класиране, в изпълнение на 
законовите разпоредби е необходимо да бъде приета нова Наредба за приемане на ученици в 
първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново, която ще влезе в 
сила от учебната 2021/2022 година. 

Централизираната електронна система е важна не само защото ще спести на 
родителите разнасянето на документи на хартиен носител и обикалянето по училищата, а 
защото ще улесни класирането. В момента кандидатстването е училище за училище и първо 
класиране се блокира от деца, които са приети в повече от едно училище. Това е неизбежно, 
когато всяко училище приема документи самостоятелно. При централизирано класиране 
такова блокиране няма да е налице. Децата се подреждат по събраните точки и съответните 
групи.  
 

2. Целите, които се поставят:  
С приемането на Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските 

училища на територията на град Велико Търново се цели да се гарантира равен достъп до 
образование на подлежащите на задължително училищно образование в първи клас деца.  
 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
За прилагане на настоящата Наредба е необходимо разходването на бюджетни средства, 

за да бъде въведен софтуерен продукт за осъществяване на централизиран електронен прием. 
Финансовите средства са осигурени от бюджета на Дирекция ОМДС, Община Велико Търново. 

 
4. Очаквани резултати: 

- Осъществена по-добра организация и практика при записване на учениците в 
общинските училища на територията на град Велико Търново, и възможност за адекватна 
информираност за протичането на този процес. 

- Удовлетвореност на родителите на учениците от град Велико Търново от 
възможността за прозрачност и бързина при осъществяване на приема в първи клас в 
общинските училища.  

 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията 
на град Велико Търново не противоречи на норми от по-висока степен и е в съответствие с 
Европейското законодателство.  
 
 
Д-Р ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
 
Изготвил: 
ПЕНКА ИГНАТОВА 
Директор Дирекция ОМДС 
 

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10255
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10255

