
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 452 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ 
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ 

ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО 
НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

В сила от 22.12.2021 г.

Обн. ДВ. бр.110 от 24 декември 2021г. 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
 
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 34 206 лв., разпределени по 

бюджетите на общините за 2021 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по 
следните национални програми за развитие на образованието:

1. "Роден език и култура зад граница" - 8000 лв. по модул 3 "Партньорства";
2. "Професионално образование и обучение" - 26 206 лв. по модул Б "Модернизиране на 

учебното съдържание".
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят 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 
"Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование", по 
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния 
бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на 
намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството 
на образованието и науката за 2021 г.

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

Чл. 3. 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. 4. 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. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона 
за публичните финанси и т. 3 от Решение № 257 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на 
национални програми за развитие на образованието.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 22 декември 2021 г.



Приложение към чл. 1, ал. 1
 

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.
 

Община Област НП "Роден език и 
култура зад 

граница"
(в лв.)

НП "Професионално 
образование и 

обучение"
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Благоевград Благоевград 1 000  1 000

Бургас Бургас  1 798 1 798

Провадия Варна  6 510 6 510

Велико 
Търново

Велико 
Търново

2 000  2 000

Габрово Габрово 1 000  1 000

Пловдив Пловдив 1 000 3 877 4 877

Столична София-град 2 000 6 869 8 869

Димитровград Хасково 1 000  1 000

Нови пазар Шумен  7 152 7 152

ОБЩО  8 000 26 206 34 206
 

 


