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ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

 

През учебната 2017/2018 година броят на детските градини в област Шумен 

намалява спрямо предходната учебна година с 3.0% и е 98. Броят на децата, настанени 

в детските градини, е 5 147 (2 659 момчета и 2 488 момичета), което е със 176 деца 

(3.3%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските 

градини е 7 284, като на 100 деца се падат 142 места. 

В градовете от областта броят на детските градини е 29, с 3 829 места, като в тях 

са настанени 3 501 деца, или на 100 деца се падат 109 места. В селата на областта броят 

на детските градини е 69, с 3 455 места, а настанените деца са 1 646, като на 100 деца се 

падат 210 места. 

Разпределението на детските градини по общини сочи, че в община Шумен са 

функционирали 28 детски градини с 2 941 места в тях и 2 790 настанени деца, или 

54.2% от всички настанени деца в областта. Във всички общини броят на местата 

надвишава броя на настанените деца. В община Шумен на 100 настанени деца се падат 

105 места. В общините Венец, Каолиново и Хитрино броят на местата е над два пъти 

по-голям от броя на настанените деца и на 100 настанени деца се падат съответно 271, 

230 и 275 места (фиг.1). 

 

Фиг. 1. Места на 100 деца в детските градини през учебната 2017/2018 година  

по общини в област Шумен 
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Средният брой деца в една детска градина в областта е 53 (120 за страната), като 

в градовете броят е значително по-голям - 121 (156 за страната), докато в селата е 24 (62 

за страната). Средният брой деца, формиращи една група в областта, е 21 (24 за 

страната). 

В област Шумен, за учебната 2017/2018 година, обхватът на децата в детските 

градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване е 76.9% (78.4% за 
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страната). Посоченият коефициент се изчислява в проценти, като отношение на броя на 

децата в детските градини във възрастовата група 3-6 години, към броя на населението 

в същата възрастова група. По този показател област Шумен дели единадесето място с 

област Стара Загора сред 28-те области в страната, подредени по възходящ ред. С най-

висока стойност на посочения коефициент е област Смолян - 90.5%, а с най-ниска - 

област Сливен - 63.6%. 

Педагогическият персонал, зает в детските градини от област Шумен, е 535 

души (343 в градовете и 192 в селата), вкл. директори без групи, музикални 

ръководители, методисти и възпитатели. В тази професия преобладават жените, които 

са 532, или 99.4% от целия педагогически персонал. Детските учители са 505, или 

94.4% от общия брой. В сравнение с предходната учебна година броят на 

педагогическия персонал е намалял с 18 души.  
 

Методологични бележки 

 

Статистиката на образованието е изградена на базата на Регламент № 452 от 

2008 г. на Европейския парламент и на Съвета, относно изготвянето и развитието на 

статистиката на образованието и ученето през целия живот, действащата нормативна 

уредба на България в областта на образованието, Международната стандартна 

класификация на образованието (МСКО) - ревизия 2011 г. (ISCED 2011), и 

съпътстващите я методически ръководства. 

Националният статистически институт провежда ежегодни изчерпателни 

изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции.  

Образователни институции са тези, които директно провеждат обучение по 

образователни програми с учащи в организирани класове (групи) на място или чрез 

дистанционна форма на обучение. 

Детските градини са образователни институции, в които се провежда 

предучилищното образование на населението в Р. България. Източник на данни за 

детските градини е изчерпателното наблюдение на НСИ, което се провежда веднъж 

годишно със срок 1 декември. 

Повече информация и данни за статистиката на образованието могат да бъдат 

намерени на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg), раздел „Образование и учене през целия 

живот“, както и в информационна система „Инфостат“ 

(https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=42). 
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