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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане списък и определяне ред за компенсиране стойността на 

издадените абонаментни карти с намаление по реда на ПМС № 66 / 1991 г. на 

учениците от II до VII клас, започнали своето образование до учебната 2016 / 2017 г. 

включително в училища, различни от най-близкото до населеното място, в което 

живеят, по смисъла на чл. 283, ал. 2 от ЗПУО 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Законът за народната просвета (ЗНП, отм., ДВ бр. 79 / 13.10.2015 г., считано от 01.08.2016 

г.) регламентираше (чл. 26, ал. 4), че на учениците до 16-годишна възраст в населено 

място, в което няма училище, се осигурява безплатен транспорт и/или общежитие в 

средищно училище в най-близкото населено място на територията на общината 

или на съседна община, когато с това се намалява времето за пътуване и/или 

разходите за тази цел. 

Действащият към момента Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) 

въвежда нов регламент (чл. 283, ал. 2), а именно, че 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, което провежда 

обучение в съответната група или в съответния клас, и обратно. 

Разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от отменения ЗНП не беше детайлизирана в подзаконов 

нормативен акт. Постановление на Министерски съвет № 128 / 29.06.2017 г. за определяне 

на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища обаче 

препраща (чл. 5, ал. 2) към Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за 

компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 

превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени 

категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни 
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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 на Министерския съвет от 2015 г. Там се казва (чл. 19, т. 8), че на 

децата в задължителна предучилищна възраст и учениците от I - XII клас 

включително, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или 

училище, осъществяващи обучение в съответната група или в съответния клас, с 

осигурен безплатен транспорт до детска градина или училище в най-близкото 

населено място на територията на общината или на съседна община в 

съответствие с чл. 283, ал. 2 от ЗПУО.  

Очевидна е волята на законодателя – държавата да гарантира средствата за транспорт до 

най-близкото населено място с детска градина или училище, което провежда обучение в 

съответната група или в съответния клас, и обратно. Разбира се, родителите имат право да 

изберат всяка друга детска градина или училище, където да се обучават техните деца, но в 

този случай не могат да се възползват от осигурения безплатен транспорт. Приложимият 

нормативен акт за тях е Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за 

определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния 

транспорт на някои групи граждани, където се казва, че децата до 7 навършени години 

пътуват безплатно и с превозен документ - карта за безплатно пътуване по 

вътрешноградския и билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт, 

а децата от 7 до 10 навършени години - с 50 на сто намаление от цените на билетите за 

пътуване по междуселищния автомобилен транспорт. Учениците в дневна форма на 

обучение над тази възраст ползват абонаментни карти с намаление от 30 на сто при 

пътуване по основните градски линии и с 20 на сто - по междуселищни автобусни линии 

от общинските и областните транспортни схеми. Намаленията се компенсират по реда на  

Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 

автомобилния транспорт. 

По ред причини, към момента има ученици, които са записани в училища, различни от 

най-близките до населеното място, в което живеят (основно в СУ „Иван Н. Момчилов“ - 

гр. Елена). Същите, по един или друг начин, са ползвали безплатен транспорт с 

„училищните“ автобуси. Това води до обезпокояващата тенденция за намаляване броя на 

учениците в „селските“ училища, проявяваща се най-вече по отношение на основните 

училища в селата Беброво и Константин. 

Спазвайки горецитираните нормативни разпоредби, необходимо е да се преустанови 

безплатното пътуване на учениците, записани в училища, различни от най-близките до 

населеното място, в което живеят, за сметка на държавния бюджет. Обратното би довело 

до възможни санкции спрямо общината и училищата. 

Същевременно, преместването в друг клас и училище за учениците, които вече са 

започнали своето образование в „градските“ училища, би могло да доведе до стрес и риск 

от отпадане от образователния процес. Поради това намирам за справедливо стойността 
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на абонаментите карти с намаление, които родителите заплащат по реда на ПМС № 66 / 

1991 г., да бъде компенсирана за сметка на общинския бюджет. 

Според справки, представени от директорите на СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена и НУ 

„Иларион Макариополски“, общия брой на учениците от II до VII клас за учебната 2017 / 

2018 г., записани в училища, различни от най-близките до населеното място, в което 

живеят, е 23. От тях 14 са по направлението „с. Бойковци - с. Каменари - с. Палици - с. 

Чакали“, за който най-близкото училище е ОУ „Христо Ботев“ - с. Беброво, а 9 са от с. 

Константин, където се намира ОУ „Отец Паисий“. Второкласниците са 3 на брой, 

третокласниците - също 3; учениците в IV клас са 2; в V клас - 7; в VI клас - 4; в VII клас - 

4. Всички те, с изключение на един ученик от с. Константин, който е записан във II клас и 

един от с. Чакали - в III клас на НУ „Иларион Макариополски“, учат в СУ „Иван Н. 

Момчилов“ и пътуват до гр. Елена. По населени места разпределението е следното: от с. 

Константин - 8 ученици; от с. Беброво - 1 ученик; от с. Каменари - 9 ученици; от с. 

Бойковци - 1 ученик; от с. Палици - 3 ученици; от с. Чакали - 1 ученик. 

Евентуалното решение за компенсиране от общинския бюджет на стойността на 

абонаментите карти с намаление, които родителите на тези ученици заплащат, трябва да 

бъде изключение за вече започналите образованието си, а не да се превръща в практика, 

като не се допуска разширяване на списъка. Средствата, необходими за компенсиране, ще 

възлизат приблизително на 10 - 12 хиляди лв. за учебната 2017 / 2018 г., като през 

следващите години ще намаляват поради преминаването на учениците от VII в VIII клас, 

когато ще придобиват право на безплатно пътуване, а ученици в по-долни класове няма да 

бъдат включвани в списъка. 

Може да се очаква, без това да е сигурно, че с въвеждането на стриктен контрол върху 

спазването на разпоредбите на ЗПУО и съответните подзаконови нормативни актове, 

регламентиращи случаите, в които със средства от държавния бюджет се осигурява 

транспорт до най-близката детска градина или училище, ще ограничи гореспоменатата 

тенденция за намаляване броя на учениците в основните училища в селата Беброво и 

Константин. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от същия; чл. 283, ал. 2 от Закона 

за предучилищно и училищно образование; чл. 5, ал. 2 от ПМС № 128 / 29.06.2017 г.; чл. 

1, ал. 1, т. 2 а) и чл. 1, ал. 2 от ПМС № 66 / 1991 г., Общински съвет Елена: 

1. Приема списък на учениците от II до VII клас, започнали своето образование до 

учебната 2016 / 2017 г. включително в училища, различни от най-близкото до 

населеното място, в което живеят, по смисъла на чл. 283, ал. 2 от ЗПУО 

(Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение). 
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2. За учениците по т. 1, стойността на издадените абонаментни карти с намаление по 

реда на ПМС № 66 / 1991 г. да се възстановява на родителите или настойниците 

за сметка на общинския бюджет, след представяне на копие от поименна 

абонаментна карта, както и разходооправдателен документ с фискален бон. 

3. Не се допуска включването на ученици в списъка по т. 1 в случай на преместване 

на ученици от едно училище в друго по желание на родителите, нито при каквито 

и да е други обстоятелства, освен с изрично решение на Общински съвет Елена. 

4. Средствата по т. 2 да се осигурят за сметка на резерва по бюджета на община 

Елена за 2017 г. и да се планират в проектобюджета за 2018 и следващите години. 

5. Възлага на кмета на община Елена с нарочна заповед да регламентира реда за 

отчитане и възстановяване стойността на издадените абонаментни карти с 

намаление по реда на ПМС № 66 / 1991 г. за учениците, включени в списъка по т. 

1 от настоящото решение. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

 

Изготвил: 

 

Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“ 

21.08.2017 г., 16:30 ч. 

 

 

Съгласували: 

 

Десислава Шопова, заместник-кмет „ХД“ 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


