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УВЕДОМЛЕНИЕ 

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с  

чл. 26, ал. 3, ал. 4 предложение второ от ЗНА, Община Кубрат и Общински съвет – гр. 

Кубрат уведомяват всички заинтересовани лица, че открива производство по приемане 

на нов подзаконов нормативен акт (наредба). Предмет на бъдещия нормативен акт 

е  Наредба № 33 за прием в първи клас в общинските училища на територията на град 

Кубрат. 

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на 

заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които 

могат да бъдат депозирани до 14 дни от датата на публикуване: 10.03.2023г. в 

деловодството на Общински съвет - Кубрат или на е-mail: office@obskubrat.bg. 

В срок до 24.03.2023г. предложения и становища могат да бъдат депозирани.  

Срокът за представяне на становища и предложения по проекта на Наредбата е 

14-дни в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, предложение второ от Закона за 

нормативните актове. По-краткият срок е наложителен предвид краткият срок, оставащ 

до времевият период посочен в наредбата. 

Мотиви за приемане на нова Наредба № 33 за прием в първи клас в 

общинските училища на територията на град Кубрат: 

1. Причини, които налагат приемането на нова Наредба № 33 за прием в 

първи клас в общинските училища на територията на град Кубрат: 

Наредбата за прием в първи клас в общинските училища на територията на град 

Кубрат определя условията, реда и критериите за осъществяването на приема на деца 

в първи клас в общинските училища на територията на град Кубрат в съответствие с 

разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 

от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на 

Министерство на образованието и науката (МОН) и Наредба № 24 от 10 септември 

2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на 

детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.  
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2. Основни цели, които се поставят:  

Настоящият проект на Наредба има за цел да се регламентират условията, реда и 

критериите за осъществяването на приема на деца в първи клас в общинските училища 

на територията на град Кубрат, да се гарантира равен достъп до образование на 

подлежащите на задължително училищно образование ученици. Въвеждането на  

система за прием в първи клас цели да се осигури равнопоставеност на всички кандидати, 

както и да се избегне концентрирането на ученици само в определени училища на 

територията на град Кубрат и наличие на свободни места в други. 

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

нормативна уредба:  

За прилагането на Наредбата са предвидени финансови средства от бюджета на 

Община Кубрат за 2023г.  

4. Очаквани резултати от прилагане на Наредбата:  

Съгласно чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование 

органите на местното самоуправление осигуряват и контролират обхвата на 

подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици. 

С приемането на Наредбата за  прием в първи клас в общинските училища на територията 

на град Кубрат ще се осигури пълен обхват на подлежащите на задължително училищно 

образование ученици. Прилагането на Наредбата гарантира обективност, публичност и 

прозрачност при провеждането на цялостната процедура по приема на ученици в първи 

клас. Чрез въвеждането на критерии за прием в първи клас ще се намали 

административната тежест за родителите, ще се постигне по-висока степен на 

информираност от тяхна страна, както и ще ги улесни при извършването на 

кандидатстване, класиране и записване на децата в първи клас.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  

Настоящата Наредба е в съответствие с Европейската Харта за местното 

самоуправление, Европейската Харта за регионално развитие, както и с директиви на 

Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на проекта с 

основни нормативни актове (Закона за предучилищното и училищното образование, 

Наредба № 10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование), 

и др. с тях. 


