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ИЗХ. РЕГ. №
Подписано от: Nataliya Rumenova Georgieva

ДО
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д
от
МИРОСЛАВ БОРШОШ - ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ПО НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА,ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ
ДЕЙНОСТИ“
Относно: Приемане на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на Столична община, с която се отменя СИСТЕМА за
централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на Столична община, приета с Решение № 133 по Протокол №
30 от 18.03.2021 г.; стартира в период на опитна експоатация, считано от 1.04.2021 г. до
1.09.2021 г., след което се преминава към реална експлоатация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния
кодекс и в изпълнение на изискванията на чл. 43 и чл. 43а от Наредба № 10 от 1
септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, издадена

от министъра на образованието и науката, за осъществяване на прием в първи клас
беше разрабоена СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на
ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
СИСТЕМАТА е приета с Решение № 133 по Протокол № 30 от 18.03.2021г.; стартира в
период на опитна експоатация, считано от 1.04.2021 г. до 1.09.2021г., след което се
преминава към реална експлоатация. Водещ критерий в СИСТЕМАТА е близостта на
училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащи
райони на училищата за обхват на учениците.
Отмяната на СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на
ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община,
приета с Решение № 133 по Протокол № 30 от 18.03.2021г. е продиктувано от няколко
обективни фактора, а именно:
С решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020., в сила от 1.03.2021 г.
Столичен общински съвет приема Наредба за прием на деца в общинските
самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища на територията на Столична община". От влизането в сила на тази Наредба
към Информационната система за обслужване на детските заведения и
подготвителните групи в училищата е включен и приемът на децата в първи клас. По
този начин се осъществи надграждане в софтуера на ИСОДЗ и ПГУ с модул за прием
на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община,
във връзка с изпълнение на изискването на чл. 43 от Наредба № 10 за организация на
дейностите в училищното образование, държавния образователен стандарт (ДОС) за
организацията на дейностите в училищното образование и за тяхното финансиране. Тя
регламентира изискванията за организацията, документацията и отчетността при
разработката на модула. Обобщеният модел предоставя функционални и технически
изисквания, необходими за изграждането, внедряването и поддръжката на модула.
Модулът се реализира чрез използването на съвременни технологии в областта на
информационните системи и на системите за управление на бази данни, съвместими с
използваните. Чрез централизираната електронна система се гарантира равен достъп до
качествено образование и приобщаване на всички деца и ученици при максимална
ефективност и се надгражда ИСОДЗ и ПГУ с функционалности, реализиращи приема в
първи клас в общинските училища, при който водещ критерий в Столична община е
близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на ученика.
Надградената система, която премина периода на опитна експоатация и е в реална
експлоатация, осигурява равнопоставеност на всички кандидати. С нея се избягва
концентрирането на ученици само в определени училища и наличие на свободни места
в други. Това е предпоставка за ефективно усвояване на наличния сграден училищен
фонд на територията на Столична община. Чрез надграждането на ИСОДЗ, ПГУи
първи клас се подобри и възможността за управление и контрол върху процесите на
кандидатстване, класиране и записване на първокласниците в училищата.
Новата Наредба е разработена от работна група, назначена със заповед №
СОА21-РД91-82/24.02.2021 г., изменена със Заповед № СОА21-РД91-184/21.05.2021 г.
на кмета на Столична община, в която участваха експерти от дирекция „Образование”,
дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции, дирекция “Централизирани
информационни системи“ – Направление „Дигитализация, иновации и икономическо
развитие“ – СО, както и директори на столични общински училища. В процеса на
своята дейност работната група е взела предвид и становищата на родителски и
неправителствени организации.
Тази Наредба определя условията и реда за централизирано електронно класиране
на учениците, кандидатстващи за първи клас в общинските училища на територията на
Столична община, включително и паралелките, с разширено изучаване на хореография,
изобразително изкутво, музика и др., в които има прием в първи клас. С нея са
регламентирани процесите по обявяване на свободните места, регистрация и
кандидатстване, класиране и записване на учениците в първи клас.

С нея ще се въведат ясни правила за прием във всички общински училища.
Наредбата ще предоставя възможност за по-добра информираност на родителите при
кандидатстване на децата в първи клас съобразно техните желания, възможности и
интереси и ще сведе до минимум административната тежест за тях, като е въведена
реално служебна проверка на всички документи, до които Столична община има
осигурен достъп.
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.
Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското
законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.
В изпълнение на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и разпоредбите
на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична
община проектът на Наредба се публикува на портала за обществени консултации на
Столична община, като на всички заинтересовани страни се предоставя 30 - дневен
срок за предложения, коментари и становища.
Предвид гореизложените мотиви и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 43 и чл. 43а от Наредба № 10 от 01.09.2016
г. за организацията на дейностите в училищното образование, предлагам следния
проект на решение.
Приложение:

ПРОЕКТ НА
РЕШЕНИЕ.doc

МОТИВИ.doc

ПРЕДВАРИТЕЛНА
ОЦЕНКА.doc

С уважение,

30.11.2021 г.
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МИРОСЛАВ БОРШОШ

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Miroslav Laslo Borshosh
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