
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, 
ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ 

ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г. 

Обн. ДВ. бр.64 от 3 август 2021г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
 
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 839 813 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 

2021 г. - 6240 лв.;
2. допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините за 2021 г. 

- 833 573 лв., разпределени съгласно приложението.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по 
централния бюджет за 2021 г.

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 2021 г.

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

Чл. 4. 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. 5. 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. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за 
публичните финанси 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 
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. 1
 

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, община Белица, област 
Благоевград

10 368

Бургас Бургас Ново строителство на Детска градина "Морско конче" - 
филиал към Детска градина "Раковина" в УПИ I, кв. 7, к-
с "Братя Миладинови", гр. Бургас

172 772

Поморие Бургас Изграждане на ОДЗ в УПИ II-32 по плана на с. Гълъбец, 
община Поморие - първи етап на строителството - 
изграждане на I етаж

170 484

Крумовград Кърджали Изграждане на детска градина в с. Подрумче, община 
Крумовград, област Кърджали

23 520

Червен бряг Плевен Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда, детско 
заведение - детска градина в гр. Червен бряг, ул. Бено 
Вълчев № 3

14 400

Асеновград Пловдив Изграждане нова сграда на детска градина в кв. "Изток", 
Асеновград

7 200

Чирпан Стара Загора Изграждане на нова детска градина и ажурна ограда в 
с. Свобода

434 829

Общо 833 573
 


