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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

ДО 

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ  

         

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на 

чл. 1, ал. 1 от Постановление № 39 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на 

допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за компенсиране на извършените 

от родителите разходи за периода от 1 ноември 2021 г. до 28 февруари 2022 г. за отглеждането и 

обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или 

училища поради липса на свободни места, Министерството на финансите извършва промяна в 

размера на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет (ЦБ) за 2022 г., 

като увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ съгласно колона 3 от приложението, в т.ч. 

получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (§ 31-18) съгласно колона 4 от 

приложението. 

 

Промените да се отразят по бюджетите на общините за 2022 г. в съответните дейности и 

разходни параграфи във функция „Образование“, съгласно Единната бюджетна класификация за 

2022 г. 

 

Приложение: съгласно текста 
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X АВ

АСЕН ВАСИЛЕВ

Signed by: Assen Vaskov Vassilev  

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И  

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

 

 



   

Приложение 

Средства за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждането и 

обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини 

или училища поради липса на свободни места, съгласно ПМС № 39/2022 г. 

  
/в лв./ 

Код по 

ЕБК: 
Общини 

Увеличава бюджетното 

взаимоотношение с ЦБ 

с/със: 

в т.ч. получени от 

общини трансфери за 

други целеви разходи 

от ЦБ (§ 31-18) с/със: 

1 2 3 4 

6609 Пловдив 3 594 3 594 

7225 СТОЛИЧНА ОБЩИНА 823 784 823 784 

  ВСИЧКО 827 378 827 378 

 

                                                                                                                                                                                   

 

                                      

 


