
 
 
ПМС № 219/05.10.2017 г.: Наредба за финансиране на институциите в 
предучилищното и училищно то образование 
 
Чл. 57а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм., бр. 36 

от 2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) В случаите, когато броят на децата 
в групите в детските градини, изчислен на базата на средна месечна 
посещаемост за период три последователни месеца, е по-малък от 12 - за 
яслените групи, и съответно 18 - за останалите групи, максималният брой на 
децата в групите може да бъде завишен над максималния по приложение № 7 
или над определения по реда на чл. 57 с до 3 деца. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Завишаването на броя на децата по ал. 1 
се извършва след решение на общинския съвет и при условие че са спазени 
здравните изисквания към детските градини, определени с наредба на 
министъра на здравеопазването, и изискванията на държавния образователен 
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното 
осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за 
личностно развитие. 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2019 г.) Решението на общинския съвет по ал. 2 се 
взема за период една учебна година само в общини с недостиг на места в 
детските градини. 
 
Максимум 28 деца в група и максимум 24  деца в яслена група 
 

Чл. 68. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) 
Изключения от минималния брой на децата в групите и съответно на учениците 
в паралелките се допускат: 

1. в защитените детски градини и училища; 

2. в неспециализирани и специализирани училища, когато броят на 
учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10; 

3. в неспециализирани и специализирани училища при формиране на 
паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа; 

4. в специални училища, когато броят на учениците в паралелка е по-малко 
от норматива за минимален брой съгласно приложение № 7; 

5. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) в паралелките за 
обучение по защитените от държавата специалности от професии, включени в 
Списъка по чл. 6а, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение 
и в специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от 
специалисти на пазара на труда. 

6. (нова - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) в училищата по чл. 
52б, ал. 4. 

(2) Изключенията по ал. 1, т. 2 - 4 се допускат с разрешение на 
финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване 
на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност, 
при условията на ал. 3 - 6. 


