
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 442 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ 
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ 

ЗА 2021 Г. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА, ОДОБРЕНИ С 

РЕШЕНИЕ № 832 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА 
ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И 

ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 
2021 - 2022 ГОДИНА, И ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБХВАНАТИТЕ В 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЦА, 

НАВЪРШИЛИ 4-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 

В сила от 16.12.2021 г.

Обн. ДВ. бр.109 от 21 декември 2021г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
 
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 143 909 лв., разпределени по 

бюджетите на общините за 2021 г. съгласно приложението, предназначени за:
1. допълнително финансиране за защитените детски градини и защитените училища, 

одобрени с Решение № 832 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на списък със защитените 
детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2021 - 2022 година - 96 168 
лв.;

2. финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, 
навършили 4-годишна възраст - 47 741 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят, както следва:
1. за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на 

всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия 
живот", бюджетна програма "Училищно образование", по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2021 г. - 96 168 лв.;

2. за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г. - 47 741 лв.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния 

бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, като тези по чл. 1, 
ал. 1, т. 1 са за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с 
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и да уведоми министъра на 
финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 



г.

Заключителни разпоредби 

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона 
за публичните финанси, чл. 54 и чл. 282, ал. 14, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл. 3 и 4 от Постановление № 121 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на 
критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за 
тяхното допълнително финансиране, § 16 и 17 от преходните и заключителните разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 
82 от 2020 г.) и § 17, ал. 1 от заключителните разпоредби към Постановление № 287 на 
Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление 
№ 219 на Министерския съвет от 2017 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и 
науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 16 декември 2021 г.

Приложение към чл. 1, ал. 1
 

Разпределение на средствата за допълнително финансиране за защитените детски градини 
и защитените училища, одобрени с Решение № 832 на Министерския съвет от 2021 г. за 

приемане на списък със защитените детски градини и защитените училища в Република 
България за учебната 2021 - 2022 година, и за финансиране на обхванатите в 

задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст, за 2021 г.

№ по 
ред

Община Област Допълнителни средства
 за защитените детски 

градини
 и защитените училища

Средства за 
финансиране

 на обхванатите в 
задължителното
 предучилищно 

образование деца,
навършили 4-

годишна възраст

Общо 
средства (в 

лв.)

1. Гоце Делчев Благоевград 361  361

2. Долни 
чифлик

Варна 9 394  9 394

3. Макреш Видин 6 143  6 143

4. Лом Монтана 9 033  9 033

5. Брезник Перник 8 672  8 672

6. Ковачевци Перник 10 478  10 478

7. Силистра Силистра  26 681 26 681

8. Девин Смолян 14 366  14 366



9. Доспат Смолян 16 347  16 347

10. Рудозем Смолян  6 529 6 529

11. Самоков София област 19 567  19 567

12. Опака Търговище  14 531 14 531

13. "Тунджа" Ямбол 1 807  1 807

Общо 96 168 47 741 143 909

 
 


