
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ НА ДУХОВНИТЕ УЧИЛИЩА И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. 

В сила от 16.02.2021 г.

Обн. ДВ. бр.13 от 16 февруари 2021г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
 
Чл. 1. (1) Определя средствата от държавния бюджет за 2021 г. за финансиране на 

духовните училища по чл. 41 от Закона за предучилищното и училищното образование в общ размер 
3 970 226 лв., разпределени по училища съгласно приложението.

(2) След 15 ноември 2021 г. министърът на образованието и науката може да прави 
промени на сумите по училища въз основа на данните за броя на учениците за учебната 2021/2022 
година, без да се надвишава общият размер на средствата.

Чл. 2. Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2021 г. в размер 2 000 000 лв. за издръжка на дейностите по обучение на учениците, за 
стипендии на учениците, за ученици, настанени в общежитие, и за поддръжка на материалната база в 
училищата по чл. 1 за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.

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

(3) По бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г., по "Политика в 
областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене 
през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование", да се създаде администриран 
разходен параграф "Финансиране на духовните училища" в размер 2 000 000 лв.

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 произтичащите от чл. 2 промени по 
централния бюджет за 2021 г.

Заключителни разпоредби 

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси, чл. 76, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и чл. 28, ал. 
17 от Закона за вероизповеданията.



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

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

Приложение към чл. 1, ал. 1
 

Разпределение на средствата от държавния бюджет за 2021 г.

№ по 
ред

Училище Средства за 2021 
г. (в лв.)

1. Духовно училище, Момчилград 1 207 260

2. Духовно училище Пловдивска духовна семинария 
"Св. св. Кирил и Методий", гр. Пловдив

494 932

3. Духовно училище, гр. Русе 322 360

4. Духовно училище Софийска духовна семинария "Св. 
Иван Рилски", гр. София

1 019 327

5. Духовно училище "Нювваб", гр. Шумен 926 347


