
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 8 ЮЛИ 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 13.07.2021 г.

Обн. ДВ. бр.58 от 13 юли 2021г.  

 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
 
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на 

общините за 2021 г. в размер 2 196 962 лв., разпределени съгласно приложението.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят 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.

Чл. 2. Допълнителните трансфери по чл. 1 да се осигурят 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. 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 кметовете на съответните 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

Община Област Дейност/Предназначение Средства (в лв.)

Банско Благоевград Изграждане на детска градина в УПИ ХII-3872, 
3957, 3958, кв. 237, гр. Банско - 102 000 лв.

102 000

Изграждане на нова детска градина в ж.к. Сандански Благоевград 1 429 535



"Спартак", гр. Сандански - 1 429 535 лв.

Несебър Бургас Разширение на ДГ "Слънце" и реконструкция на 
покрив на съществуваща сграда в УПИ VIII - общ., 
кв. 5601, к.к. "Слънчев бряг-запад", гр. Несебър - 
546 925 лв.

546 925

Дългопол Варна Пристройка към детска градина "Пролет" в УПИ I - 
за детска градина, кв. 45, с. Цонево - 85 210 лв.

85 210

Костинброд Софийска Изграждане на двуетажна детска градина за шест 
групи в УПИ I-2757, кв. 100, гр. Костинброд - 4560 
лв.; Пристрояване и реконструкция на детска 
градина "Виолина" в УПИ I - 
за детски гр., кв. 42А, с. Петърч - 5760 лв.

10 320

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" - 
7992 лв.; Двуетажна пристройка и преустройство на 
част от детска градина "Детелина" в УПИ I, кв. 219 
по плана на гр. Самоков - 10 080 лв.; Пристройка и 
преустройство на част от детска градина "Зорница" 
в УПИ XIX, кв. 180 по плана на гр. Самоков - 1400 
лв.; Пристройка за столова и две класни стаи към 
ОУ "Митрополит Авксентий Велешки" в УПИ I, кв. 
97 по плана на гр. Самоков - 3500 лв.

22 972

Общо:   2 196 962

 


