
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 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. 

В сила от 07.12.2021 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 7 декември 2021г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
 
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 6 058 630 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. - 7509 лв.;
2. допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините за 2021 г. 

- 6 051 121 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 във връзка с 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. 2, т. 2
 

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините

Община Област Дейност/предназначение Средства (в 
лв.)

Банско Благоевград Изграждане на детска градина в УПИ ХII-
3872, 3957, 3958, кв. 237, гр. Банско, област 
Благоевград

40 271

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

67 297

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

180 583

Гърмен Благоевград Реконструкция и разширение на Средно 
училище "Йордан Йовков" в УПИ Х-83, кв. 
12, с. Рибново - нов корпус за спортни 
дейности, община Гърмен

535 496

Бургас Бургас Детска градина "Морско конче" - изграждане 
на филиал към детска градина "Раковина" в 
УПИ I, кв. 7, к-с "Братя Миладинови", гр. 
Бургас - 211 810 лв.; Изграждане на детска 
градина "Надежда", блок В, УПИ I, кв. 121, 
зона "В", ж.р. Меден рудник, гр. Бургас - 
8520 лв.; Изграждане на нов учебен корпус в 
двора на Профилирана гимназия за романски 
езици "Георги Стойков Раковски" и ППМГ 
"Н. Обрешков" в УПИ I, кв. 130 по плана на 
ЦГЧ в гр. Бургас - 35 784 лв.; Реконструкция 
и надстройка на съществуваща сграда към 
Професионалната гимназия по компютърно 
програмиране и иновации в гр. Бургас - 452 
336 лв.

708 450

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

330 463

Дългопол Варна Пристройка към детска градина "Пролет" в 
УПИ I - за детска градина, кв. 45, с. Цонево

514 790

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

282 423

Основно училище "Евлоги Георгиев" - 
пристрояване на допълнителна образователна 
инфраструктура към основната сграда, гр. 

Дупница Кюстендил 235 488



Община Област Дейност/предназначение Средства (в 
лв.)

Дупница

Троян Ловеч Реконструкция на съществуваща постройка в 
Начално училище "Христо Ботев", гр. Троян

124 735

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

45 000

"Марица" Пловдив Изграждане на три нови класни стаи в 
Основно училище "Граф Н. Игнатиев", с. 
Граф Игнатиево, община "Марица"

384 184

Котел Сливен Пристрояване на сградата на детска градина 
"Дъга", гр. Котел

110 400

Сливен Сливен Изграждане на нов училищен корпус за 
нуждите на Основно училище "Св. Паисий 
Хилендарски" в с. Сотиря

105 387

Ботевград Софийска Преустройство и пристройка на детска 
градина "Кокиче", Ботевград

73 027
 

Долна баня Софийска Изграждане на нова детска градина в община 
Долна баня, гр. Долна баня

53 760

Елин Пелин Софийска Пристрояване на детска градина "Радост", гр. 
Елин Пелин

20 760

Самоков Софийска Преустройство, реконструкция и 
пристрояване на детска градина в УПИ XV, 
кв.17 по плана на гр. Самоков във филиал на 
детска градина "Пролет" - 14 400 лв.; 
Двуетажна пристройка и преустройство на 
част от детска градина "Детелина" в УПИ I, 
кв. 219 по плана на гр. Самоков - 16 128 лв.; 
Пристройка и преустройство на част от 
детска градина "Зорница" в УПИ XIX, кв. 180 
по плана на гр. Самоков - 3072 лв.; 
Пристройка за столова и 2 класни стаи към 
Основно училище "Митрополит Авксентий 
Велешки" в УПИ I, кв. 97 по плана на гр. 
Самоков - 5346 лв.

38 946

Изграждане на нова детска градина в кв. 
Възраждане, гр. Стара Загора - 431 112 лв.; 
Реконструкция на съществуваща сграда в 
УПРИ II - училище, кв. 412, гр. Стара Загора, 
за нуждите на Професионална гимназия по 
компютърни науки и математически анализи 
(ПГКНМА) - 625 028 лв.; Изграждане на 
многофункционална сграда, образователни 
съоръжения, общежитие, столова и дворно 
пространство в УПРИ II - училище, кв. 412, 
гр. Стара Загора, за нуждите на ПГКНМА - 

Стара Загора Стара Загора 1 927 846



Община Област Дейност/предназначение Средства (в 
лв.)

871 706 лв.

Мъглиж Стара Загора Пристрояване на двуетажен корпус на ОДЗ 
"Камбанка", гр. Мъглиж, и изграждане на 
прилежащата инфраструктура

199 455

Ямбол Ямбол Преустройство, реконструкция и 
пристрояване към съществуваща сграда на 
детска градина "Пролет" - Етап 1, гр. Ямбол - 
33 300 лв.; Разширение на ОБУ "Д-р Петър 
Берон", гр. Ямбол - учебна сграда с 5 класни 
стаи и обслужващи помещения, 
реконструкция на сграда и обновяване на 
дворното пространство - 39 060 лв.

72 360

Общо 6 051 121

 
 

 


