ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ,
ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ
ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г.
В сила от 12.04.2022 г.
Обн. ДВ. бр.29 от 12 април 2022г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 6 209 126 лв. за финансово
осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция
на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г., одобрена с Решение № 543 на
Министерския съвет от 2020 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за
2022 г. - 33 600 лв.;
2. допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините за 2022 г.
- 6 175 526 лв., разпределени съгласно приложението.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 2.2 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. на базата на фактически извършени
разходи.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се увеличат разходите 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 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2022
г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. и т. 2 от Решение № 543 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на
Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски
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градини и училища за периода 2020 - 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 2
Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините
Община

Област

Дейност/Предназначение

Средства
(в лв.)

Белица

Благоевград Пристройка, отредена за детска градина към
обществена сграда, с. Горно Краище

Гоце
Делчев

Благоевград Изграждане на учебен блок № 2 на Първо основно
училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Гоце Делчев

141 705

Айтос

Бургас

Изграждане нова сграда на детска градина в УПИ I, кв.
136, гр. Айтос

412 615

Бургас

Бургас

Изграждане на Детска градина "Синчец" - филиал в
УПИ ХIII, кв. 32, по плана на кв. Горно Езерово, гр.
Бургас - 393 909 лв.; Изграждане на Детска градина
"Надежда", блок В, УПИ I, кв. 121, зона "В", ж. к.
Меден рудник, гр. Бургас - 65 479 лв.; Изграждане на
нов учебен корпус в двора на Професионална гимназия
по романски езици "Г. С. Раковски" и Професионална
природо-математическа гимназия "Н. Обрешков" в
УПИ I, кв. 130 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - 47 712 лв.

507 100

Малко
Търново

Бургас

Проектиране, строителство и въвеждане в
експлоатация на пристройка на Детска градина "Ален
мак", с. Звездец

140 395

Руен

Бургас

Пристройка и надстройка с един етаж на Детска
градина в УПИ II-311, кв. 27, с. Руен

180 968

Аксаково

Варна

Изграждане нова сграда на детска градина "Детелина"
- с. Изворско

293 682

Видин

Видин

Пристрояване сградата на ОУ "Иван Вазов", гр. Видин

319 027

Габрово

Габрово

Реконструкция, обзавеждане и оборудване на сграда и
дворно пространство - база 2, в с. Яворец на Детска
градина "Дъга"

240 426

Добрич

Добрич

Изграждане на нова сграда за Детска градина № 10
"Слънчице", гр. Добрич

126 493

Кърджали

Кърджали

Изграждане на пристройка към сграда на Детска
градина "Чайка", гр. Кърджали - 6600 лв.;
Реконструкция и обновяване на сградата на бивша
Детска ясла № 5 в гр. Кърджали - 14 388 лв.;
Изграждане на пристройка към Детска градина
"Щастие" в гр. Кърджали - 5783 лв.; Изграждане на
нова детска градина в кв. Възрожденци, гр. Кърджали
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Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините
Община

Област

Дейност/Предназначение

Средства
(в лв.)

- 25 475 лв.; Реконструкция и обновяване на сградата
на ОУ "Г. Бенковски" в гр. Кърджали" - 23 760 лв.
Ловеч

Ловеч

Частично преустройство и пристрояване на ПЕГ
"Екзарх Йосиф", гр. Ловеч

Перник

Перник

Изграждане на учебен корпус с басейн и топла връзка
към сградата на ОУ "Св. Иван Рилски", гр. Перник

"Марица"

Пловдив

Изграждане на три нови класни стаи в ОУ "Граф Н.
Игнатиев", с. Граф Игнатиево

3 282

Раковски

Пловдив

Изграждане на сграда за Детска градина "Дъга" в с.
Чалъкови

776 613

"Родопи"

Пловдив

Цялостно изграждане на нова сграда на Детска
градина "Синчец" в УПИ IV, кв. 13 по плана на с.
Браниполе

64 800

Сливен

Сливен

Изграждане на нов училищен корпус за нуждите на
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" в с. Сотиря

37 613

Твърдица

Сливен

Основен ремонт на Детска градина "Щастливо
детство", гр. Твърдица

Костенец

Софийска

Изграждане на пристройка към физкултурен салон в
СУ "Св. Климент Охридски", гр. Костенец

Самоков

Софийска

Преустройство, реконструкция и пристрояване на
детска градина в УПИ ХV, кв. 17 по плана на гр.
Самоков, във филиал на Детска градина "Пролет" 3600 лв.; Двуетажна пристройка и преустройство на
част от Детска градина "Детелина" в УПИ I, кв. 219 по
плана на гр. Самоков - 168 428 лв.; Пристройка и
преустройство на част от Детска градина "Зорница" в
УПИ ХIХ, кв. 180 по плана на гр. Самоков - 480 лв.

Своге

Софийска

Реконструкция и пристрояване на Детска градина
"Александър Вутимски", гр. Своге

Казанлък

Стара
Загора

Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ
"Никола Обрешков", гр. Казанлък

Стара
Загора

Стара
Загора

Изграждане на многофункционална сграда,
образователни съоръжения, общежитие, столова и
дворно пространство в УПИ II - училище, кв. 412, гр.
Стара Загора, за нуждите на ПГКНМА

Свиленград Хасково

Изграждане на Детска градина "Снежанка", гр.
Свиленград

Общини
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