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Относно:

проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на
средищните детски градини и училища в Република България

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. 3 от Постановление № 128 на МС от
29.06.2017 г., и във връзка с чл. 53 от Закона за предучилищното и училищното
образование, внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския съвет за
приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за
учебната 2019/2020 година.
1. Причини за приемането на нормативния акт.
Съгласно чл. 3 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на
критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища и във
връзка с чл. 53 от Закона за предучилищното и училищното образование Списъкът на
средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано
предложение на кмета на общината, след решение на общинския съвет.

За средищна детска градина се определя общинска детска градина или част от
нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна
предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина или
училище, което да организира задължително предучилищно образование, и която за
тези деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго
населено място.
За средищно училище се определя държавно или общинско училище – начално,
основно, обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в
задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за
които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на
най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.
2. Цели на нормативния акт.
Основната цел на Решението е приемане Списък на средищните детски градини
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и училища в Република България за учебната 2019/2020 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 14% от детските градини и в над 33% от училищата на територията на
цялата страна, в които по данни на регионалните управления на образованието към
началото на учебната 2019/2020 година се обучават общо 18 728 деца и 179 457
ученици, като пътуващите деца в задължителна предучилищна възраст в детските
градини са 4 511, а учениците до 16-годишна възраст са 77 426.

На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното

образование и в съответствие с чл. 4 от Постановление № 128 на Министерския съвет
от 29.06.2017 г. предлагам на Вашето внимание проект на Решение на Министерския
съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република
България за учебната 2019/2020 година.
Съгласно чл. 3, ал. 2 от Постановление № 128 на Министерския съвет от
29.06.2017 г. дейностите по обновяването на Списъка на средищните детски градини и
училища започнаха от 10 септември 2019 година.
В съответствие с чл. 4 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. оценката
на внесените предложения до 10 септември, съгласуването на проекта на Списъка на
средищните детски градини и училища и предложението за внасяне в Министерския
съвет са направени от междуведомствена комисия 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, създадена към
министъра на образованието и науката със Заповед № РД 09-2078/14.08.2019 година.
Съгласно разпоредбите на чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование за децата в задължителна предучилищна възраст и за
учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, задължително
се осигуряват средства от държавния бюджет за транспорт до най-близката детска
градина или училище (средищно училище), което провежда обучение в съответната
група или в съответния клас, и обратно.
Предвид постъпилите предложения на кметовете на общините, след решения на
общинските съвети за включване на детски градини, части от детски градини и
училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020
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година и във връзка с движението на децата и учениците в началото на учебната
2019/2020 година, регионалните управления на образованието извършиха проверки на
броя на пътуващите деца и ученици към средищните детски градини и училища и
представиха в МОН мотивирани становища през месец септември, като се актуализира
базата данни в МОН за утвърдените в РМС № 845 от 22 ноември 2018 г. средищни
институции.

В тази връзка предлагам на Вашето внимание актуализиране на Списъка на

средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020 година в страната.
Предлагам да не се включват поради липса на пътуващи деца или ученици 41

институции от вписаните в Списъка на средищните детски градини и училища в РМС
№ 845 от 22 ноември 2018 година.

След обобщаване и анализ на получената от общините и РУО информация към

месец септември 2019 г. следва да се отбележи, че са постъпили мотивирани
предложения за вписване на 29 нови средищни детски градини и 4 нови части от детски
градини, от 33 населени места, от 25 общини, от 14 области, както и 9 нови средищни
училища, от 9 населени места, от 9 общини, от 9 области или общо 42 средищни
институции.
От тях отговарят на критериите за вписване в Списъка 27 нови средищни детски
градини и 4 части от детски градини, от 31 населени места, от 24 общини, от 13
области, както и 7 нови средищни училища, от 7 населени места, от 7 общини, от 7
области или общо 38 средищни институции.

Предлагам Списъкът за учебната 2019/2020 година да се актуализира предвид
горепосоченото, като броят на средищните детски градини, части от детски градини и
училища в Списъка да бъде общо 987 средищни институции – 203 детски градини, 42
части от детски градини и 742 училища, от 666 населени места, от 256 общини, от 28
области.
На основание чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование
и в съответствие чл. 4 от Постановление № 128 на Министерския съвет от 29.06.2017 г.
предлагам на Вашето внимание проект на Решение на Министерския съвет за приемане на
Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната
2019/2020 година.
Транспортът на учениците от средищните детски градини и училища се
осигурява по условия и ред, определени с Наредбата за условията и реда за
предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на
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цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени
пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския
транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни
документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 от 29.06.2015 г.
на Министерски съвет.

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

С предложения проект на решение за учебната 2019/2020 година броят на

средищните институции се намалява от 990 на 987.

Прилагането на проекта на решение ще бъде в рамките на предвидените в проекта

на Закона за държавния бюджет средства по функция „Образование“ за 2020 г. за
безплатен транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и на учениците.
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. 3 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за
включване в Списъка на средищните детски градини и училища, свързани с приемане
Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната
2019/2020 година.

Очаква се повишаване обхвата на децата и учениците и намаляване дела на
преждевременно напусналите образователната система в над 14% от детските градини
и в над 33% 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
страницата на Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени
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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 чл. 8, ал. 3 от Устройствения
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правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, във връзка с чл. 53,
ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и в съответствие чл. 4 от
Постановление № 128 на Министерския съвет от 29.06.2017 г. предлагам на Вашето
внимание проект на Решение на Министерския съвет за приемане Списъка на
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средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020
година.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката

