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ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД
от проф. Тодор Танев – министър на образованието и науката

Относно:

проект на Решение на Министерския съвет за приемане на актуализиран
Списък със защитените училища в Република България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната
просвета, предлагам на Вашето внимание проект на Решение на Министерския съвет за
приемане на актуализиран Списък със защитените училища в Република България.
Въз основа заповед на министъра на образованието и науката за актуализиране
на Списъка на защитените училища в Република България съгласно ПМС №

212/02.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в
Република България 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. и РМС № 746/30.10.2014 г. в съответствие с чл. 6, ал. 1 от ПМС №
212/2008 г., междуведомствената комисия с представители на Министерството на
образованието и науката, Министерството на финансите, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването и
Националното сдружение на общините в България проведе заседание за оценка на
внесените предложения и актуализиране на Списъка със защитените училища. В тази
връзка предоставям на Вашето внимание следната информация:
По отношение на действащия Списък със защитените училища: В съответствие с
чл. 6 от ПМС 212/02.09.2008 г. оценката на внесените предложения до 30 юни,
съгласуването проекта на Списъка със защитените училища и предложението за
внасяне в Министерския съвет е направено 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, определена от министъра на образованието и науката.
Анализирани са резултатите от проверките на РИО за вписаните 137 училища в
Списъка на защитените училища. Обсъдени и прецизирани са защитените училища,
както и необходимостта от отпадане или оставане на някои училища, свързани с броя
на пътуващите ученици, капацитета на приемащите най-близки училища и
инфраструктурните проблеми.
Във връзка с гореизложеното от Списъка на защитените училища няма
отпаднали училища.
Разгледани са предложенията за нови 10 защитени училища, от 10 населени
места, от 8 общини, от 5 области, направени от общинските съвети и кметовете на
общините.
Извършени са проверки на място за съответствието с установените критерии по
отношение на пътуващите ученици, на инфраструктурата, денивелацията, пътната
настилка, поносимостта и начина на пътуване до предложеното за защитено училище,
както и проверка капацитета на най-близкото училище.

След запознаване с докладите от извършените проверки и направения анализ от
междуведомствената комисия,

предлагам да се актуализира проектосписъкът от

училищата в страната със статут на „защитени училища” на основата на база-данни за
промените в училищната мрежа, настъпили през 2015 година, като към одобрените с
РМС № 746/30.10.2014 г. се включат следните училища:
 НУ „Отец Паисий“ – с. Алеково, община Алфатар, област Силистра;
 ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Ситово, община Ситово, област Силистра;
 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Антон, община Антон, Софийска област;
В съответствие с критериите по чл. 1 от ПМС № 212/02.09.2008 г. училищата в
проектосписъка, са в общини и области, където училищната мрежа е оптимизирана. В
тази връзка колкото по-разредена е училищната мрежа, толкова повече се увеличава
броят на защитените училища. Училищата, които се определят за защитени, са в райони
с ниска гъстота на населението, гранични,

планински и полупланински с висока

вертикалната 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 на защитените училища за 2016
година да включва 140 училища от 140 населени места, от 94 общини и 26 области.
За финансовото осигуряване на средства за новите 3 защитени училища до края
на

2015 г. (за периода от 15 септември до 31 декември 2015 г.) са необходими

допълнително 36 855 лв. Средствата ще се осигурят по реда на чл. 28, ал. 5 от ПМС №
8/2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. за
сметка на освободените средства, предоставени по бюджета на МОН, в резултат на
настъпили промени в броя на учениците и на децата за учебната 2014/2015 година.
Прилагането на решението за бюджетната 2016 г. ще бъде в рамките на
планираните средства за финансиране на функция „Образование“.
Предложеният проект на акт на Министерския съвет няма да доведе до пряко или
косвено въздействие върху държавния бюджет и не е свързан с прилагането на
европейското законодателство.

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 § 6е, ал. 4
от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета и чл. 6 от ПМС №
212/2008 г., предлагам на Министерския съвет да приеме проекта на Решение на
Министерския съвет за приемане на актуализиран Списък със защитените училища в
Република България.

ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ
Министър на образованието и науката

