РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № …….
от ………………. 2014 година
ЗА одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на
стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през 2014 година
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 44 010 лв. за
изплащане на стипендии на учениците от общинските училища и на учениците от
държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините – 22 680 лв., разпределени съгласно
приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 21 330 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в
областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в
предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците”
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по
централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с
централния бюджет за 2014 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. във връзка с чл. 2 и 3 от Постановление № 93 на Министерския
съвет от 2014 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища през 2014 г. (ДВ, бр. 37 от 2014 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на
образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на стипендии
на ученици по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от
2014 г. от общински училища
Община

Благоевград
Бургас
Варна
Полски Тръмбеш
Видин
Враца
Кюстендил
Столична община
Етрополе
Казанлък
Шумен

Област

Средства за
стипендии по
Програмата за
2014 г. (лв.)
Благоевград
945
Бургас
5 670
Bарна
405
Bелико Tърново
1 350
Bидин
3 105
Bраца
2 835
Kюстендил
540
София град
3 915
Софийска област
1 755
Cтара Загора
810
Шумен
1 350
ОБЩО:
22 680

