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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 
ОТ 11 АВГУСТ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2017 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер  79 942 068 лв. по бюджетите 
на първостепенни разпоредители с бюджет, фи-
нансиращи училища, детски градини и центрове 
за подкрепа за личностно развитие за 2017 г.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, 
както следва:

1. по бюджетите на общините – 69 901 849 лв., 
разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на обра-
зованието и науката –  8 706 922 лв.;

3. по бюджета на Министерството на кул-
турата – 1 029 824 лв.;

4. по бюджета на Министерството на мла-
дежта и спорта –  278 547 лв.;

5. по бюджета на Министерството на от-
браната – 24 926 лв.

(3) Средствата по ал. 1 се предоставят за 
увеличение на стойностните показатели на 
стандартите за финансиране на делегираните от 
държавата дейности за функция „Образование“ 
за периода от 1 септември до 31 декември 2017 г.

Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се 
осигурят за сметка на преструктуриране на 
разходите и/или трансферите по централния 
бюджет за 2017 г.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 
да се увеличат разходите по „Политика в 
областта на всеобхватното, достъпно и ка-
чествено предучилищно и училищно об-
разование. Учене през целия живот“, бю-
джетна програма „Улесняване на достъпа до 
образование. Приобщаващо образование“ – 
1 096 460 лв., бюджетна програма „Училищно 
образование“ – 7 552 819 лв., бюджетна програ-
ма „Образование на българите в чужбина“ – 
24 726 лв., и бюджетна програма „Развитие 
на способностите на децата и учениците“ – 
32 917 лв., по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2017 г.

Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на създаване и популяризиране на съвременно 
изкуство в страната и в чужбина и достъп до 
качествено художествено образование“, бюджет-
на програма „Обучение на кадри в областта 
на изкуството и културата“, по бюджета на 
Министерството на културата  за 2017 г.

Чл. 5. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
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