Постановление № 351 от 10 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2020 г. за допълнително финансиране за новите защитени
детски градини и защитени училища, одобрени с решение № 857 на министерския съвет
от 26 ноември 2020 г. за приемане на списък със защитените детски градини и
защитените училища в Република България за учебната 2020/2021 година, и за
финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца,
навършили 4-годишна възраст

В сила от 15.12.2020 г.
Обн. ДВ. бр.106 от 15 декември 2020г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 79 575 лв.,
разпределени по бюджетите на общините за 2020 г. съгласно приложението,
предназначени за:
1. допълнително финансиране за новите защитени детски градини и
защитени училища, одобрени с Решение № 857 на Министерския съвет от 2020 г. за
приемане на списък със защитените детски градини и защитените училища в
Република България за учебната 2020/2021 година - 47 246 лв.;
2. финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно
образование деца, навършили 4-годишна възраст - 32 329 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 2020 г. - 47 246 лв.;
2. за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за
финансиране на разширяването на достъпа и обхващането в задължителното
предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст - 32 329 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 2020 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 2020 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 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 2020 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, чл. 101 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020
г. във връзка с § 16 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование
(ДВ, бр. 82 от 2020 г.) и § 17, ал. 2 от заключителните разпоредби на 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 деня на обнародването му в
"Държавен вестник".
Приложение към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.
Средства за
финансиране на
обхванатите в
задължителното
предучилищно
образование деца,
навършили 4годишна възраст

Общо
средства
(лв.)

Варна

3 778

3 778

2. Долни чифлик Варна

3 714

3 714

3. Дългопол

Варна

2 115

2 115

4. Елена

Велико
Търново

5. Ружинци

Видин

6. Чупрене

Видин

5 448

7. Кирково

Кърджали

3 846

8. Момчилград

Кърджали

5 448

5 448

9. Черноочене

Кърджали

4 166

4 166

№
по
ред

Община

1. Аксаково

Област

4 807

4 807
1 152

1 152
5 448

5 487

9 333

10. Монтана

Монтана

9 950

9 950

11. Сърница

Пазарджик

1 755

1 755

12. Кубрат

Разград

2 468

2 468

13. Бяла

Русе

1 910

1 910

14. Твърдица

Сливен

4 487

4 487

15. Антон

София област

1 923

1 923

16. Елин Пелин

София област

5 128

5 128

17. Своге

София област

11 993

11 993

Общо:


Допълнителни
средства за
новите защитени
детски градини и
защитени
училища

47 246

32 329

79 575

