
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ 
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 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 16.12.2021 г.

Обн. ДВ. бр.109 от 21 декември 2021г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
 
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 3 280 976 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 Министерски 
съвет от 2020 г.

(2) Средствата по ал. 1 са допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите 
на общините за 2021 г., 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. 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. В Постановление № 337 на Министерския съвет от 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. се правят следните изменения:

1. В чл. 1, ал. 1 числото "4 115 799" се заменя с "3 000 065".
2. В чл. 1, ал. 2, т. 2 числото "4 046 609" се заменя с "2 930 875".
3. В приложението към чл. 1, ал. 2, т. 2:
а) ред "община Благоевград" се заличава;
б) на ред "Общо:", в колона 4 числото "4 046 609" се заменя с "2 930 875".

§ 2. 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.

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и 
науката и на кметовете на съответните общини.

§ 4. Постановлението влиза в сила от 16 декември 2021 г.



Приложение към чл. 1, ал. 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, община Белица, 
област Благоевград

31 748

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

227 178

Бургас Бургас Изграждане на ДГ "Синчец" - филиал в УПИ ХIII, кв. 
32, по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област 
Бургас - 384 035 лв.; Реконструкция и надстройка на 
съществуваща сграда към Професионалната гимназия 
по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ) в 
гр. Бургас, община Бургас - 73 055 лв.

457 090

Малко 
Търново

Бургас Проектиране, строителство и въвеждане в 
експлоатация на пристройка на детска градина "Ален 
мак", с. Звездец, община Малко Търново, област 
Бургас

152 952

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

88 569

Долни 
чифлик

Варна Пристройка към основна сграда и изграждане на 
пристройка и реконструкция на физкултурен салон 
към СУ "Васил Левски", гр. Долни чифлик, област 
Варна

550 881

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

3 360

Кайнарджа Силистра Изграждане на нова ДГ в с. Голеш, област Силистра 176 900
Твърдица Сливен Основен ремонт на детска градина "Щастливо 

детство", област Сливен
158 042

Ботевград Софийска Преустройство и пристройка на детска градина 
"Кокиче", Ботевград - 95 041 лв.; Изграждане на нова 
сграда на детска градина "Здравец", с. Литаково - 17 
040 лв.

112 081

Своге Софийска Промяна предназначението на двуетажна масивна 
сграда в детска градина - УПИ V-379 "За социални 
дейности", кв. 7, с. Церово, община Своге

299 924

Опан Стара Загора ЦДГ в УПИ ІV, кв. 44, по плана на с. Опан 
(довършване на започнато строителство, включително 
двор, без обзавеждане)

455 927

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

81 071

Преустройство, реконструкция и пристрояване към 
съществуваща сграда на детска градина "Пролет" - 

Ямбол Ямбол 485 253



Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините

Община Област Дейност/предназначение Средства (в лв.)

Етап 1, гр. Ямбол - 148 624 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 - 336 629 лв.

Общо 3 280 976


