
 

 П р о е к т !  

класификация на информацията: 
Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 

№……….………………….        

……………………. 2022 г.   

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д 

от проф. д-р Сашо Пенов – министър на образованието и науката 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация и в изпълнение на чл. 5 от Постановление № 121 на МС от 

23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и 

защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и във 

връзка с чл. 54 от Закона за предучилищното и училищното образование внасям за 

разглеждане проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със 

защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 

2022/2023 година. 

 1. Причини за приемането на нормативния акт. 

 Съгласно чл. 5 от Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на 

критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на 

условия и ред за тяхното допълнително финансиране и във връзка с чл. 54 от Закона за 

Относно: проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със 

защитените детски градини и защитените училища в Република 

България за учебната 2022/2023 година 
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предучилищното и училищното образование Списъкът със защитените детски градини 

и защитените училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета 

на общината след решение на общинския съвет. 

 За защитена детска градина се определя детска градина, която, ако бъде закрита, 

най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 

14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-

малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина 

или училище, които организират задължително предучилищно образование. 

 За защитено училище за учениците от I до VII клас се определя училище, което, 

ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици от I до VII клас ще пътуват 

на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близкото друго 

държавно или общинско училище, в което се осъществява обучение в съответния клас. 

 За защитено училище за учениците от VIII до Х клас се определя училище, 

което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 15 ученици от VIII до Х клас ще 

пътуват повече от 30 километра по наличната пътна мрежа до най-близкото друго 

държавно или общинско училище, в което се провежда обучение в съответния клас. 

 В планинските райони под внимание се вземат и наличната пътна 

инфраструктура, разчленеността на релефа, обезопасеността на маршрута, 

денивелацията и поносимостта на пътуването по транспортната схема. 

 2. Цели на нормативния акт. 

 Основната цел на Решението е приемане Списък със защитените детски градини 

и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година. 

 Посредством действието на Решението се очаква да се създадат благоприятни 

условия за постигане на целите, заложени в действащата стратегическа рамка за 

предучилищно и училищно образование, свързани с повишаване обхвата на децата и 

учениците и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

в над 5% от детските градини и в над 6% от училищата на територията на цялата 

страна, в които се обучават над 4000 деца  и над 12 000 ученици. 

На основание чл. 54, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и в изпълнение на чл. 5 и чл. 6 от Постановление № 121 на Министерския 

съвет от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски 

градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително 

финансиране внасяме за разглеждане проект на Решение на Министерския съвет за 

приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в 

Република България за учебната 2022/2023 година. 
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Въз основа заповед на министъра на образованието и науката за определяне на 

комисия за приемане на Списъка със защитените детски градини и защитените 

училища в Република България и съгласно Постановление № 121 на Министерския 

съвет от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски 

градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително 

финансиране и РМС № 574/04.09.2008 г., актуализирано с РМС № 793/12.12.2008 г., 

РМС № 907/26.11.2009 г., РМС № 805/11.11.2010 г., РМС № 848/24.11.2011 г., РМС № 

915/08.11.2012 г., РМС № 250/01.11.2013 г., РМС № 746/30.10.2014 г., РМС № 

953/07.12.2015 г., РМС № 999/18.11.2016 г., РМС № 775/14.12.2017 г., РМС № 

829/22.11.2018 г., РМС № 713/29.11.2019 г., РМС № 857/26.11.2020 г. и  

РМС № 832/01.12.2021 г., в съответствие с чл. 6 от Постановление  № 121 на 

Министерския съвет от 23.06.2017 г. оценката на внесените предложения до 10 

септември, съгласуването на проекта на Списък със защитените детски градини и 

защитените училища и предложението за внасяне в Министерския съвет са направени 

от междуведомствена комисия, определена от министъра на образованието и науката с 

представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на 

финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 

Министерството на здравеопазването и на Националното сдружение на общините в 

Република България. В тази връзка предоставям на Вашето внимание следната 

информация: 

 Анализирани са резултатите от проверките на РУО за вписаните 78 защитени 

детски градини, 26 части от детски градини и 162 защитени училища в Списъка със 

защитените детски градини и защитените училища, приет с Решение № 832 на 

Министерския съвет от 01 декември 2021 година. 

 Обсъдени и прецизирани са защитените детски градини, части от детски градини и 

училища, както и необходимостта от отпадане или оставане на някои от тях, свързани с 

броя на пътуващите деца и ученици, капацитета на приемащите най-близки детски 

градини, части от детски градини и училища, както и характеристиката на пътната мрежа. 

 Поради несъответствие с критериите, определени в чл. 1 и чл. 2 от 

Постановление № 121 на Министерския съвет от 23.06.2017 г., отпаднат 2 детски 

градини, 3 части от детски градини и  1 защитено училище, вписани в Решение № 832 

на Министерския съвет от 01 декември 2021 година. 

 Разгледани са мотивираните предложения за вписване на 6 нови защитени 

детски градини и 4 части от детски градини, от 10 населени места, от 9 общини, от 9 
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области, и 9 нови защитени училища, от 9 населени места, от 8  общини, от 6 области, 

направени от кметовете на общините след решения на общинските съвети.            

 Комисията се запозна с мотивираните предложения на кметовете на общините 

след решения на общинските съвети и мотивираните становища на началниците на 

регионалните управления на образованието и предлага да се приеме Списъкът със 

статут на „защитени”, като към него се включат детските градини, частите от детски 

градини и училищата, които отговарят на приетите с Постановление № 121 на 

Министерския съвет от 23.06.2017 г. критерии, както и предвид настъпилите през 

учебната 2021/2022 година промени в училищната мрежа и мрежата от детски градини, 

като към одобрените с Решение № 832 на Министерския съвет от 01 декември 2021 

година институции се включат 2 нови защитени детски градини, 1 част от детска 

градина, от 3 населени места, от 3 общини, от 3 области и 2 нови защитени училища от 

2 населени места, от 2 общини, от 2 области. 

           В съответствие с критериите по чл. 1 и чл. 2 от Постановление № 121 на 

Министерския съвет от 23.06.2017 г. детските градини и училищата в проектосписъка 

са в общини и области, където мрежата от детски градини и училища е оптимизирана. 

В тази връзка колкото по-разредена е мрежата от детски градини и училища, толкова 

повече се увеличава броят на защитените детски градини и училища. Освен това 

детските градини и училищата, които се определят за защитени, са в райони с ниска 

гъстота на населението, гранични, планински и полупланински с висока вертикална 

разчлененост на релефа и висока средна надморска височина. Взема се под внимание и 

свързаността с пътната мрежа между отделните селища и особеностите на 

инфраструктурата. 

           Предвид гореизложеното предлагам Списъкът със защитените детски градини и 

защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година да включва 

78 защитени детски градини и 24 части от детски градини, от 102 населени места, от 77  

общини, от 26 области, и 163 защитени училища, от 163 населени места, от 104  

общини, от 26  области или общо 265 защитени институции. 

 3. Финансови и други средства за прилагане на нормативния акт.               

Проектът на акт не изисква допълнителни разходи/трансфери/други плащания 

при прилагането му, тъй като необходимите средства за новите защитени детски 

градини и защитените училища до края на 2022 г. (за периода от 15 септември до 31 

декември 2022 г.) са разчетени по бюджета на Министерството на образованието и 

науката за 2022 година. 
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 Прогнозните разчети за необходимите средства за функционирането на 

защитените детски градини и защитените училища, включени в актуализирания Списък 

със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2022 – 2023 година, 

в годишен размер са 12 094 165 лв. и са в рамките на разчетените с Актуализираната 

средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г. средства по функция 

„Образование“ за 2023 година. 

 Проектът на акт води до изменение на целевата стойност на показателя 

„Включени в Списъка на защитените детски градини и защитените училища“ по 

бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо 

образование“ на програмния формат на бюджет на Министерството на образованието и 

науката за 2022 г. Промяната е в посока на увеличение от 260 защитени детски градини 

и защитени училища на 265 защитени детски градини и защитени училища.  

 Към проекта на Решение на Министерския съвет е приложена необходимата 

финансова обосновка за актове, които не оказват въздействие върху държавния бюджет 

съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация. 

 4. Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт. 

 С приемане на Решението преди всичко ще бъдат изпълнени разпоредбите на  

чл. 5 от Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за 

определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за 

тяхното допълнително финансиране, свързани с приемане Списък със защитените 

детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 

година. 

 Очаква се повишаване обхвата на децата и учениците и намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система в над 5% от детските градини и 

в над 6% от училищата на територията на цялата страна. 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 Предложеният проект на акт на Министерския съвет не е свързан с прилагането 

на европейското законодателство, поради което не се налага да бъде изготвена справка 

за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 6. Информация за проведените обществени консултации. 

 Проектът на Решение на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 32,     

ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация, като получените становища са отразени в приложената справка.

 Проектът на Решение на Министерския съвет е публикуван на интернет 
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страницата на Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени 

консултации за период от 30 дни, като целесъобразните предложения са отразени. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид гореизложеното и на основание на чл. 8, ал. 3 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка с чл. 5 и 

чл. 6 от Постановление № 121 на Министерския съвет от 23.06.2017 г. и чл. 54, ал. 4 от 

Закона за предучилищното и училищното образование предлагам на Министерския 

съвет да приеме проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със 

защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 

2022/2023 година. 

 

 

 

 

ПРОФ. Д-Р САШО ПЕНОВ 

Министър на образованието и науката 

 

 

 

 


