
МОТИВИ 

към проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и 

функциите на Регионалните управления на образованието (издаден от министъра на 

образованието и науката, обн., ДВ, бр. 13 от 7.02.2017 г., в сила от 7.02.2017 г., изм. и 

доп., бр. 109 от 22.12.2020 г., изм., бр. 93 от 9.11.2021 г.) 

 

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт 

Предложеният проект на акт за изменение на Правилника за устройството и 

функциите на регионалните управления на образованието (ПУФРУО) е изготвен във 

връзка с установена необходимост от укрепването на административния капацитет на 

Регионалното управление на образованието – София-град (РУО - София-град) в 

качеството му на териториална администрация към министъра на образованието и 

науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното 

образование.  

Настоящото изменение е свързано с увеличение на щатната численост на РУО - 

София-град с 2 щ. бр., което ще се реализира в рамките на утвърдената с Постановление 

№ 13 на Министерския съвет от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните 

разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката численост на 

регионалните управления на образованието (608 щ. бр.).  

Общата численост на персонала на всички 28 регионални управления на 

образованието е 608 щатни бройки, разпределени съгласно приложението към чл. 7, ал. 

2 от ПУФРУО, в това число числеността на персонала на РУО – София град e 43 бройки. 

Настоящият числен състав на РУО – София град е крайно недостатъчен за пълноценно 

осъществяване на функциите и задачите му. 

В изпълнение на § 16, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона 

за изменение и допълнение на Закона за администрацията от 28.09.2018 г., съгласно 

която общата численост на персонала на администрацията на изпълнителната власт не 

може да бъде увеличавана, щатните бройки за посочената в акта численост на 

служителите в РУО - София-град (45 щатни бройки) ще бъдат осигурени за сметка на 

намаляването на трайно незаети към момента щатни бройки в две регионални 

управления на образованието: на РУО - Габрово и на РУО – Стара Загора. В двете 

регионални управления на образованието щатна численост ще бъде намалена с по една 

бройка. 



Изменението на приложението към чл. 7, ал. 2 от Правилника за устройството и 

функциите на Регионалните управления на образованието е за конкретизиране на 

числото, което определя общата численост на РУО – София-град, РУО - Габрово и РУО 

– Стара Загора.  

2. Цели, които се поставят с приемането на нормативния акт 

С проекта на ПИ на ПУФРУО се цели изменение в приложението към чл. 7, ал. 2, 

което определя общата численост на РУО – София-град, РУО - Габрово и РУО – Стара 

Загора. 

Направеното предложение за увеличаване на щатната численост на РУО – София-

град с 2 щ. бр. са свързани с голямата натовареност на РУО – София-град, на територията 

на която се намират 574 образователни институции (12 % от образователните 

институции на Република България), в това число 3 центъра за подкрепа на личностно 

развитие, 4 центъра за специална образователна подкрепа и 3 специализирани 

обслужващи звена. Броят на децата и учениците, обхванати в образователната система в 

областта, е 194253 (19 % от общия брой от децата и учениците в системата на 

предучилищното и училищното образование на Република България), като през 

последните години има трайна тенденция за тяхното увеличаване. 

Увеличението на числения състав на РУО – София-град цели постигане на 

синергия и допълняемост на резултатите от изпълняваните политики, както и укрепване 

на административния капацитет за пълноценно осъществяване на функциите и задачите 

му. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

нормативния акт 

За прилагането на предложения проект на правилник не са необходими 

допълнителни финансови средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт 

Очакваният резултат от предложения проект на акт е постигане на по-високо 

общо ниво при изпълнение на дейностите на РУО – София-град, свързани с 

подпомагането на министъра при провеждането на държавната политика в областта на 

образованието и науката.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Промените в правилника не касаят уредба, произтичаща от или свързана с акт на 

правото на Европейския съюз, поради което не е необходим нарочен анализ в тази 

връзка. 


