
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 27 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В 
СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 81 ОТ 2017 Г.) 

В сила от 01.09.2020 г.

Обн. ДВ. бр.77 от 1 септември 2020г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
 
§ 1. В допълнителните разпоредби се създават § 1б и 1в:
"§ 1б. (1) Заявления по чл. 98, ал. 2 за включване в системата на държавно финансиране за 

2020 година може да се подават допълнително в срок до 4 септември 2020 г.
(2) За разглеждане и оценяване на подадените заявления се прилагат съответно 

разпоредбите на глава десета, раздел I, като експертната комисия представя на министъра на 
образованието и науката становището по чл. 104, ал. 1 в срок до 30 септември 2020 г.

(3) В правилника, приложен към заявлението по ал. 1, се определят и условията и редът, 
които се прилагат за учебната 2020/2021 година за определяне на приетите деца и ученици, които ще 
се обучават без заплащане.

(4) Броят на децата и учениците по чл. 122, ал. 1 и 2 се определя след влизане в сила на 
заповедта на министъра на образованието и науката за включване в системата на държавно 
финансиране и се публикува на интернет страницата на институцията до 7 дни след влизането ѝ в 
сила.

(5) Условията и редът по ал. 3 се публикуват на интернет страницата на институцията до 
7 дни от влизането в сила на заповедта на министъра на образованието и науката за включване в 
системата на държавното финансиране.

§ 1в. При провеждане на присъствен учебен процес през учебната 2020/2021 година се 
допуска институциите от системата на предучилищното и училищното образование да извършват 
разходи за противоепидемични мерки за превенция на разпространението на COVID-19, въведени по 
реда на чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето, както за сметка на средствата за издръжка на 
дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, така и за сметка на неизразходвани 
средства за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие по чл. 12, ал. 1, чл. 16а, 
ал. 1 и чл. 52а, ал. 1."

Заключителни разпоредби 

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


