
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 
Обн. - ДВ, бр. 51 от 27.06.2017 г.  
 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ  
ПОСТАНОВИ: 
Чл. 1. (1) За защитена детска градина по смисъла на чл. 54, ал. 1 

от Закона за предучилищното и училищното образование 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.  

(2) За защитена може да се определи и част от детска градина, 
която се намира в друго населено място, ако отговаря на критериите 
по ал. 1.  

(3) Най-близки по смисъла на ал. 1 са детската градина или 
училището, до които разстоянието по асфалтирана пътна мрежа е най-
малко и които имат капацитет да приемат допълнителния брой деца в 
задължителна предучилищна възраст, които би се наложило да 
пътуват, ако детската градина, която се оценява като защитена, бъде 
закрита.  

(4) В общини, класифицирани като планински съгласно 
приложението, километрите по ал. 1 се изчисляват на базата на 
разстоянието до най-близката детска градина или училище, които 
организират задължително предучилищно образование, умножено по 
коефициент за приравняване, отчитащ средната разчлененост на 
релефа и средната надморска височина за общината.  

Чл. 2. (1) За защитено училище по смисъла на чл. 54, ал. 2 от 
Закона за предучилищното и училищното образование 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.  

(2) За защитено училище по смисъла на чл. 54, ал. 2 от Закона за 
предучилищното и училищното образование 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.  

(3) Най-близко по смисъла на ал. 1 и 2 е училището, до което 
разстоянието по асфалтирана пътна мрежа е най-малко и което има 
капацитет да приеме допълнителния брой ученици, които би се 
наложило да пътуват, ако училището, което се оценява като защитено, 
бъде закрито или преобразувано.  



(4) В общини, класифицирани като планински съгласно 
приложението към чл. 1, ал. 4, километрите по ал. 1 и 2 се изчисляват 
на базата на разстоянието до най-близкото друго държавно или 
общинско училище, умножено по коефициент за приравняване, 
отчитащ средната разчлененост на релефа и средната надморска 
височина за общината.  

Чл. 3. Защитените детски градини получават ежегодно 
допълнително финансиране чрез бюджетите на първостепенните 
разпоредители с бюджет, както следва:  

1. за детска градина - в размер 21 000 лв. за детска градина, 
която се намира в планински район съгласно приложението, и 19 000 
лв. за детска градина в останалите райони;  

2. за част от детска градина в друго населено място - в размер 16 
000 лв., ако се намира в планински район съгласно приложението, и 
14 500 лв. - в останалите райони;  

3. за малък брой деца - детска градина или част от детска градина 
в друго населено място с брой на децата в задължителна 
предучилищна възраст, по-малък от 24 - в размер 15 на сто от 
съответния разходен стандарт на дете в подготвителна група в детска 
градина, умножен по разликата между 24 и реалния брой на децата в 
задължителна предучилищна възраст.  

Чл. 4. (1) Защитените училища получават ежегодно допълнително 
финансиране чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с 
бюджет, както следва:  

1. за училище - в размер 32 000 лв. за училище, което се намира в 
планински район съгласно чл. 2, ал. 4, и 29 000 лв. за училище в 
останалите райони;  

2. за малък брой ученици - училища с брой на учениците, по-
малък от минималния норматив за ученици в паралелка - в размер 15 
на сто от съответния разходен стандарт на ученик, умножен по 
разликата между минималния и реалния брой ученици за класовете, в 
които училище е определено за защитено.  

(2) Защитени училища с ученици средно в клас между 10 и 
средния брой ученици в паралелка за училищата, финансирани по 
съответния стандарт на един ученик, получават допълнително 
финансиране изчислено като произведение от разликата между 
реалния и средния брой ученици в паралелка за класовете, за които 
училището е защитено, и съответния стандарт за един ученик.  

(3) Защитени училища с ученици средно в клас между 10 и 
средния брой ученици в паралелка за училищата, финансирани по 
съответния стандарт на един ученик, получават по-високия размер на 
допълнителното финансиране, определено по реда на ал. 1 или 2.  

Чл. 5. (1) Списъкът със защитените детски градини и защитените 
училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на 
кмета на общината след решение на общинския съвет.  

(2) Предложенията по ал. 1 се внасят до 10 септември в 
Министерството на образованието и науката.  

(3) Предложението съдържа:  



1. мотиви за необходимостта от включване на детската градина 
или училището в Списъка със защитените детски градини и 
защитените училища;  

2. наименование и адрес на детската градина или училището;  
3. информация за броя на децата и/или учениците, които се 

обучават в детската градина или училището;  
4. информация за съответствие с критериите по чл. 1, ал. 1 или чл. 

2, ал. 1 и 2.  
Чл. 6. Към министъра на образованието и науката се създава 

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, която прави оценка на внесените 
предложения за допълнение, извършва преглед на действащия списък 
и прави предложения за включване или отпадане на детски градини и 
училища от него.  

 
Заключителни разпоредби  

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 54, ал. 5 от 
Закона за предучилищното и училищното образование.  

§ 2. Отменя се Постановление № 212 на Министерския съвет от 
2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените 
училища в Република България и на условия и ред за тяхното 
допълнително финансиране (ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм., бр. 13 от 2009 
г., бр. 2 от 2011 г., бр. 40 от 2013 г. и бр. 8 и 92 от 2014 г.).  

За министър-председател: Екатерина Захариева 
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков 

 



Приложение към чл. 1, ал. 4  
Коефициенти на приравняване 

Община  Коефициент на приравняване*  
Антон  1,41  
Антоново  1,15  
Априлци  1,42  
Ардино  1,25  
Асеновград  1,22  
Баните  1,34  
Банско  1,46  
Батак  1,35  
Белица  1,47  
Белово  1,39  
Белоградчик  1,18  
Берковица  1,20  
Благоевград  1,35  
Бобов дол  1,17  
Бобошево  1,17  
Божурище  1,15  
Борино  1,36  
Ботевград  1,26  
Брацигово  1,27  
Брезник  1,19  
Велинград  1,38  
Върбица  1,16  
Вършец  1,21  
Габрово  1,24  
Георги Дамяново 1,26  
Годеч  1,28  
Горна Малина  1,23  
Гоце Делчев  1,43  
Гурково  1,18  
Гърмен  1,33  
Девин  1,39  
Джебел  1,17  
Долна баня  1,25  
Доспат  1,33  
Драгоман  1,24  
Дряново  1,17  
Дупница  1,39  
Елена  1,17  



Община  Коефициент на приравняване*  
Елин Пелин  1,16  
Етрополе  1,26  
Земен  1,22  
Златарица  1,16  
Златица  1,35  
Златоград  1,24  
Ихтиман  1,20  
Казанлък  1,23  
Карлово  1,27  
Кирково  1,21  
Ковачевци  1,19  
Копривщица  1,32  
Костенец  1,29  
Костинброд  1,13  
Котел  1,19  
Кочериново  1,15  
Кресна  1,34  
Кричим  1,27  
Крумовград  1,16  
Кюстендил  1,31  
Лесичово  1,16  
Лъки  1,43  
Мадан  1,27  
Маджарово  1,15  
Мирково  1,36  
Момчилград  1,17  
Мъглиж  1,19  
Невестино  1,28  
Неделино  1,22  
Павел баня  1,27  
Панагюрище  1,20  
Перник  1,23  
Перущица  1,21  
Петрич  1,19  
Пещера  1,25  
Пирдоп  1,28  
Правец  1,20  
Радомир  1,18  
Разлог  1,33  
Ракитово  1,28  



Община  Коефициент на приравняване*  
Рила  1,50  
„Родопи“  1,19  
Рудозем  1,33  
Руен  1,14  
Самоков  1,46  
Сандански  1,28  
Сапарева баня  1,47  
Сатовча  1,28  
Своге  1,31  
Севлиево  1,28  
Симитли  1,32  
Сливница  1,15  
Смолян  1,41  
Смядово  1,14  
Столична  1,21  
Стрелча  1,15  
Струмяни  1,22  
Сърница 1,32 
Твърдица  1,18  
Тетевен  1,38  
Трекляно  1,30  
Троян  1,31  
Трън  1,26  
Трявна  1,25  
Угърчин  1,17  
Хаджидимово  1,22  
Хисаря  1,13  
Чавдар  1,28  
Челопеч  1,35  
Чепеларе  1,40  
Черноочене  1,24  
Чипровци  1,28  
Чупрене  1,34  
Якоруда  1,37  

*Коефициентът на приравняване е изведен като процент от 
максималния индекс, получен за община Рила, и образуван по 
формулата: надморска височина плюс четири пъти по вертикалната 
разчлененост на релефа. 


