
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТО И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Проект 

 

 

З А К О Н 
 

за изменение и допълнение на Закона за народната просвета 

(Обн. ДВ. бр.86 от 18 Октомври 1991г., изм. ДВ. бр.90 от 24 Октомври 
1996г., изм. ДВ. бр.36 от 31 Март 1998г., доп. ДВ. бр.124 от 27 Октомври 1998г., изм. 
ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г.,изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.68 от 30 
Юли 1999г., изм. ДВ. бр.90 от 24 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Октомври 
2002г., изм. ДВ. бр.29 от 31 Март 2003г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2003г., доп. ДВ. 
бр.86 от 30 Септември 2003г., доп. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.40 от 
14 Май 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 
2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 
2005г., изм. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. 
ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 
Май 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 
2009г., изм. ДВ. бр.50от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Октомври 2010г., изм. ДВ. 
бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 
Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г.) 

 

§1: Добавят се нови алинеи 4 и 5 към чл. 19 с текст: 

„(4) В случаите, когато общините не са в състояние да осигурят места в 

детските градини за всички кандидатствали деца, на родителите на тези деца се 

изплащат месечни компенсации от бюджета на общината в размер на сумата, 

която Общината доплаща за средномесечна издръжка на настанените деца в 

общинските детски градини. 

(5) Изплащането на месечните компенсации следва да започне не по-късно 

от януари 2014г. за родителите на децата, кандидатствали за места в детските 

градини за учебната 2012-2013г, а всяка следваща година компенсациите започват 

да се изплащат от месец октомври към родителите на кандидатствали деца през 

съответната учебна година. Компенсациите се изплащат ежемесечно за месеците 

от съответната учебната година, освен в случаите, когато детето бъде прието в 

детска градина по време на учебната година. В тези случаи компенсацията спира 

да бъде изплащана от съответния месец, когато детето е прието в детска 

градина.” 

§2: Добавя се нова алинея 4 към чл. 20а с текст: 



Задължение на общините е да осигурят места в детски градини за всички 

кандидатствали деца. В случаите, в които общината не е в състояние да осигури 

места за всички деца в детските градини, се изплащат компенсации на родителите 

на децата, които не са приети в детска градина, съгласно чл. 19 ал. 4 и 5 от този 

закон. 

   

   

 

ВНОСИТЕЛИ: 

 

Борис Цветков Цветков, народен представител 

 

Георги Стоянов Кадиев, народен представител 

 

Георги Янчев Гьоков, народен представител 



 
 
 

 
М  О  Т  И  В  И 

 
 

към проекта на Закон за изменение и допълнение 
 

на Закона за народната просвета 
 

 

С предложения законопроект се цели възстановяване на справедливостта и 
равнопоставеността сред децата чрез създаване на разпоредба, задължаваща 
общините да осигурят места за всички кандидатствали за детски градини деца. В 
периода необходим за изграждане и откриване на необходимите детски градини 
общините се задължават да изплащат временни месечни компенсации на 
родителите на деца, кандидатствали за общински градини и за които не по вина на 
родителите не са осигурени достатъчно места. 

В периода след 2000 г. имаше постепенно засилваща се тенденция на ръст 
на родените деца, като до 2009 година този ръст в отделни години беше с няколко 
хиляди повече родени деца спрямо предходната година. 

След 2005 година в големите градове на страната възникна и се изостри 
проблемът с недостига на места в общинските детски ясли и градини. Този 
недостиг стана на практика постоянен проблем в големите общини като само в 
Столична община за няколко години броят на децата извън детските градини 
достигна 5-цифрени стойности, практически от нула към 2005 г. до липса на места 
за 13 291 деца извън детски заведения към септември 2012 по данни на Столична 
община. И през 2013 не достигат места за около 7000 деца в детските градини на 
столицата. Към момента недостиг на места има и в някои други големи общини в 
страната. 

Общините в страната имат практиката да дофинансират детските градини 
със собствени средства от бюджета на общината. Въпреки това в големите 
общини на страната се наблюдава двоен стандарт и дискриминация спрямо 
родителите на деца, които не са приети в детски градини. Общината осигурява 
място в детски градини за част от децата и поема сериозна част от дневната им 
издръжка (при 60 лв месечна такса за детска градина и 120 лв. общинско 
дофинансиране за услугата в София например), а останалата част са без достъп 
до общинска детска градина и без достъп до общинското дофинансиране. В такива 
ситуации децата често отиват в частни детски градини, където дневните разходи 
са значително по-високи и оттам разликата в отношението към двете групи деца от 
страна на общините се задълбочава. 

С оглед на отстраняването на този двоен стандарт следва българските 
общини да бъдат задължени да осигурят място в детските градини за всички деца, 
които са кандидатствали за тях. Когато общината не разполага с достатъчно места 
в детските градини, следва родителите на децата, неприети в детска градина да 
получат компенсация, с която да могат да покрият дневните разходи на детето си 
или да осигурят грижи за него през работните часове на деня. 

Приблизителният финансов разчет показва, че необходимите средства за 
цялата страна са в размер до 12 млн. лева годишно /около 10 000 деца при 
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компенсация от около 120 лева месечно/ или сума по-малка от размера на 
неизраходваните средства в бюджетите на съответните общини, които те отчетоха 
като неизразходван остатък през предходната финансова година. В допълнение 
подобна мярка би действала като силен стимул на общините за приоритетно 
справяне с проблема с липсата на места в детските градини, тъй като 
непредоставянето на услугата би имало близка стойност от гледна точка на 
оперативни разходи, както и предоставянето ѝ. 
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