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СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ 

АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАЕДНО С 

ОБОСНОВКА ЗА НЕПРИЕТИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ НА 

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В 

ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БОЖУРИЩЕ 

 

1. Дата на публикуване на обществена консултация на интернет страницата на Община Божурище 

– рубрика  „Проекти на нормативни актове“ в съответствие с чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за 

нормативните актове - 11.05.2022 г. със срок на  подаване на предложения и становища по проекта 

не по-малко от 14 дни (до 17.30 часа на 25.05.2022г.). 

При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в 

доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. 

На това основание, срокът за становища и предложения е определен на 14 дни, поради 

следните мотиви: 

Съгласно графика на дейностите по прием на деца в първи клас през месец юни започва 

кампанията по прием на ученици. Това налага бързото и навременно приемане на Системата за 

прием, с цел незабавяне и възпрепятстване на процеса по кандидатстване, класиране и записване 

на деца в първи клас в училищата на територията на общината. 

2. Постъпили предложения и становища  в срок до 17,30 часа на 25.05.2022 год. 

 

  Постъпило предложение / 

Коментар 
Приема се / 

Не се приема 
Мотиви на вносителя Обосновка на 

неприетите 

предложения 
1 2 3 4 5 
1. Предложения, направени по време на работна среща с директорите на училищата, проведена на 

16.05.2022г. 
1. Предложение №1 

 

Да се намалят точките 

по критерий 

1.5 извън Община 

Божурище – от 10 т. 

да станат 5 т. 

 

Предложението се приема 

изцяло  

 

С намаляването на точките 

за децата, имащи 

постоянен или настоящ 

адрес извън територията на 

община Божурище ще се 

намали възможността 

такива деца да изместят от 

по предни позиции деца с 

постоянен или настоящ 

адрес на територията на 

общината, но 

неотговарящи на някой от 

другите критерии  

Намаляване на 

възможностите за 

класиране на по-предни 

позиции на деца, имащи 

постоянен или настоящ 

адрес извън територията 

на общината 
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  Постъпило предложение / 

Коментар 
Приема се / 

Не се приема 
Мотиви на вносителя Обосновка на 

неприетите 

предложения 
1 2 3 4 5 
2. Предложение №2 

 

Да се увеличат 

точките по критерий 

т. 5. Деца, 

завършващи 

подготвителна група 

в детска градина от 

община Божурище – 

от 3 т. да станат 5 т. 

Предложението се приема 

изцяло  

 

По този начин ще се даде 

предимство на деца, 

завършващи една от двете 

детски градини на 

територията на общината 

ДА се даде предимство на 

деца, завършващи 

подготвителна група в 

една от двете детски 

градини на територията 

на общината 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Предложение с вх. №Др-16 от 18.05.2022г. постъпило по e-mail от СУ „Летец Христо Топракчиев“ 

3. Предложение №3 

 

Да се добави нов 

критерий за получаване 

на допълнителни точки 

Т.9 „Дете на 

учител/служител в 

училището“ – 5 точки 

Предложението се приема 

изцяло  

 

Съгласно чл.43, ал.7, т.6 от 

Наредба №10 от 

01.09.2016г. за организация 

на дейностите в 

училищното образование 

В Системата за прием 

могат да се определят и 

други критерии, освен вече 

определените в Наредбата, 

които са свързани с 

достъпа до образование и 

не са дискриминационни. 

Предложението 

съответства на 

нормативната уредба. 

 

Няма посочен мотив от 

вносителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Предложение с вх. №П-В-614/25.05.2022г. постъпило по e-mail от СУ „Летец Христо Топракчиев“ 

3. Предложение №4 

 

Нови образци по 

приложение №1 – 

заявление за участие в 

класиране и приложение 

№4 – заявление за 

записване 

Предложението се приема 

изцяло  

 

Заявленията са в 

съответствие с 

електронната платформа, 

разработена за приема на 

ученици в СУ „Летец 

Христо Топракчиев“ и по 

същество не изменя 

предложените приложения 

с обявения проект на 

Система. 

Няма посочен мотив от 

вносителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Цветелина Димитрова 

Секретар на община Божурище 

26.05.2022г. 


